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 نارتهزات
 : اب وگتفگ

 تبزیرب
 ودراب

 یه راتس

 ! هشیمه یا رب



 ودتفیب هاد رهش یوت : تسا هدرک کار
 هک متفگن م . دنک کمکی اضاقت مدرم زا
 |یتسی اب یمیطی | رشنینچ دد بوخ رتناللک كي

 بوخ هزادنا هچ امش» : دیوکب مدرم هب

 نچکی و «شاب امش بقارم مدوبجم
 نم دعب . دوب «ووارب ویر» رد یاهنحص
 ,رتنالکكي نآ رد هک مدید یرکید ملیف

 و شنژرس ار تن

 شادب یظتنم» : تفکی مو درکیم دیدهت
 د دنیایب 

 نیا اب مه هداچیپ رتن الکو «دن ریکب اد
 ۱ چیه و دشیم تحادان و بوعرم اهفرح
 نمض نم یلمملا سکع
 یبودن رچرایسب نیا : متفگ اه تبحصنمه
 رتفالک یطیا ینعع
 نمرظن هب دهدن ناشن یلمعل اسکعنی رتمک
 بین ادن ذیاهدیدهت خس اپ رددی اب وا
 ینکنوژرآ نکره تسا وکب

 . دادیمن ناشن

 رد هک تسا

 , دنیايب اجنیا هب تیاققر هک
 دهاوخ هتشک هک یک نیتسخن تدوصنیا

 رد نو

 نیدب و مدرک
 .دد یملیف « هش
 زین و «ذورمین یارجام»
 شیسا منک ی مرکف هک گید
 . دوب «اموی ٌةقیقد

 هچ دیراد تسود هدنیآ رد 8
 ؟ دینکملیف اد یلاهناتساد روج

 زا و نم : زکاه
 .میدادا د توشیک ند ملیف نتخاس دسق هک
 دنک یزاب اد توشیکند لد تسادارف وا
 | لدیافیا یارب مه اد «سالفنیتناک» امو
 وچناس»

 دسیشوک دیهاوخ هنوچ ادش ۵
 نود » لقم یا هدیچیپ یفسلف زاک هک
 ؟دینک ملیفاد «توشیک

 راک زا هک منکیم رکف نم : زکاه
 . میربب تذلیلک , ملیف

 ترا گر زبیدمکك ی

 بش | تخادنایمنادن باری انرطخرا

 یم ی |

 1 ۱ میناوتب میداودیما ام

 توشیک ند هک منکیم رکف یتح و تسا
 :یارب تسا یاهثی روساما ًاعقاو
 + ام همههک منکیم رومتنم .نیلپاج
 و میب دادهدنخو كحضم اد ملیف
 توشیک ندمناوتن هک منیبیمن یلیلد چیه
 .میزاسب روآهدنخو هرخسم یلیخ اد

 تروص» هک تسا یسناش جی
 هدن زاسیناپمک بناج زاهراب ود«یمخز
 وشیزوت اند رد + ملیف

 نیا یود منا وام گاه

 دامتخا رد ؛ نویز
 یسنم . ميداذکب ینویزی

 ,ملیفنیا ندرک ضاح نمض هک
 ملیف یکدنا ارنآ
 | یجوتدمیلو م رتس ی خ
 زین و نآ كيزودم زا یتمسق هک مهدیم
 دوناسهک ادیدوخیب یاهفرحو اههظعوم

 ميناجنکبملیف دد تشادا و ادام ثام
 میدادالاحام نیاربانب . منکفذح ملیفذا
 وآ یمرد ملیفذا ار اهتسقنیا

 | هب اد یراوشد تاقدا نم

 طسخ» هکنیا هب مدرم نتخاس دعاقتم
 « تسا یگ دزب مسلیف ۷۰۰۰ زمرق
 رد ابش دوخ ساسحا « ماهدنارذگ

 طسقف نم , ملیف نیا ددوم دد . مداد
 نمیمس ...مهدبماجنآ یراکمدرک

 هس نم . دوسب هبرجت كي ندومزآ رد
 ینادیموود تاقب امداب ددبوخ ناتساد
 ننچکی دد هتشذکرد مدوخ نم متشاد

 باخنیا ابودرکیم تک رب

 هتت هب اهناتساد نیا زا كيچیه
 + ار یملیف یویداتس هکنیا

 كيرد اد ناتساد هسرع
 هبمه اد میمصت نیمهو

 راک هچیتن اما

 نیا مناوتب تسا
 . متاجنکب ملیف

 مدسمآیم ات

 یتک اداکودغاس هبراب
 | ارگ اشامتهقالعاتدمپ

 غارس,هب هلصافالب داچانهب ذاب نم هدوش
 داکنیا متفریم رکید دیدج رتک | راک
 | یضنتمو دازمب یکاشامت هک دشیم تعاب
 نمدوخ هب ساسحا نیا هکنانچمه , دوش
 « میوکب یدج یلیخ . دادیم تسد نیت
 یلیخیههکتمیف نیاهک منک یمرکف نم
 | تآ نم یلصا فده يلو « تشاد یبوخ
 « مژاسپ هدننک مرکرس ملیف كي هک دوب
 . متف یقیفوت رما نیا رد امآ

 دداد هلابند
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 الیزیکی یدادر بماف نحمسعذود

 هک اب اضا زا یا
 یرادربملیف شندب لیکش و بوخ فرط زا

 مهنمو «م
 :مادام» «

 3و نالوح مرالاب
 انتنوچ .تسین نکمم هکشيا

 ۱۲«دیا هشت ناتندب بوخ فرط یود نالا
 ملینهتشذک هتفه «الوپوک دزوف ینیسنارف» القا
 :ربرودیولج ككرویوین داد «یناحور دذپ»
 ی هکدزادربیم «كيرکدنس» ماع لتق نینوخ یارجام نتنکزاب هب ءملیف ۹ ی دو یناپمک یارب هک ادلیف نیا ۰

 تب ودئارب نول دام ار ملیف یلصا یقن .دزاسیم تل ی یی هوزوپ ویدام» رثا «یناحور دید شورفرپ
 لآهو « ناک زمیج» و دتکیم یزاب

 «باتفآ رد یکندخ» ناونع تحت تسا یلوون یئامنیس یابتقا ملی
 انس نآ ساسارب «یگناج» هک «نسلوا,یو . دو

 ار دویداتس

 ب دوخ نا هب دوخ نادن و نانزاب هارمه تس

 ویدیقس ی یم اف ادیب
 . دهویم حیجرت دوخ نادازنمه یک دنز هویش هب اد ناتسوپ
 ءراوس ناوج نادابرس
 «ینزیلپ دلاتاد» : ددرکیم

 خرسیکدن ز هویش هک دن
 رب ادوا رسپود یاهلد نین زایکی لر سارتساشب

 یا ا | رهدمع یاهشقن
 تربا دوونالتساک دراچی ریل رام ناج ,نوتیک
 ناگدنسیونیاکیدنس لدننکیم افیا لاوود

 سس نیرتهبناونب ار«نومیسلین
 و م شاخب ) یدمکیویدا

 «الوپوک دروف سب

 رتهب ناوتع هب اد « تدون دنومدا » و
 شخ هان ۲ راک یون اتسطاعب) مادد یوی

 مجنارس 9م («نوتاب لارنز» ملیف
 ی ادرکرک«تیعسا لیوق هتشوت یثوبرانس ساسارب «دزیر

 زا هنبلا هک دنک یم یزاب یتیف تربلآ ار (نتخ هاعآراک) «یلنیع یدا» شقت .تسا هدرک
 هنشاد وزرآ هشینه هک اجتآ زا اما ,تسا هنابش پولک كب رد یدمک یاهمان رب یارجا شایلصا
 هسب یهاتوک یهگآ هدزاس < تراگوب یرفمه » پیتمه یصوصخ هاگآراکكی دوخزا دناوتب

 یصوصخ یهاگآراک هب طوبرم یاهراکو تاقیتحت عون ره» هک نومض» نیدب دهدیم اهمان زور هک تسایورم شقن رگیژاب ذا .تسا هتشون
 ا» هب اددوخ یگدنژ یمامت «!قالط# طوبرم روما ی 2

 افس هب «ینیف تربل7» یزاسلیف یصذش ین انکار ملیف نیا
 ادبمنیف ندنلو لوپ روی رد الکملیف یاههنحص .تسا هتخاس ناتساگن
 او سختتم ۰ باذج نز لر - تفر ندنل 4 ملیف نیا رد یزاب تیج اکیرمآ زا هک « لود ییتج» و < یلنیق كئارق و , «رولیس جروج» « التباو یلی» دنراد تکرش مه اهنیا «ینیف
 " دژاسیم حفرغب و بیجع یارجام كي راتفرگار «یلنیگیدا» هک .دنکیم یزاب ار یدنمت ور

 ۳ ,دهدیم نانت ملیفزا یاتحمرد ار رولیس جروجو ینیق ترب

 زین دوخ نامل ت
 دهاوخ شود رپ ادملیف ینادرگ داکو
 هک یوادرا رقبجومهبنامنیذ درف القا
 یناپمکاب
 ک نیا یاب

 لاسروین
 : لوا ملب .تخاس دهاوخ ین

 دهاوخ «زیئولحو ددالبآ» یئامنیس نویسدو
 , درادمان «اهلانت ژور» هک ,مود ملیفو دوب
 1 یلووت سام رب
 امد[ دش دهاوخ هتخاس
 اتس دراد رظن
 "]و هدنناوخ «نیپایلاچ

 لب تشذگ رد 1۹۳۸ لاسهب هک
 نادر هعیلا تروص
 ,وروت رب ورد 88 .تفرگدها وخهدهعرب
 تا یدک یئایل اتیا سانشرس نادرک راک
 تشادراهظا ًاریخاءدربیم رس هب اکیرمآ دد
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 هچنآ رهو دنزیرکبات دنوشیم نآ رب ,دناهدش هدزاد تدشهب دوختخاونکی و هدننک

 [لالم یگدنز ماددد
 یویداتس ساسارب ارث آ «زیرگماتد هک «اهتمحا» ناونعاب تسایملیف م

 هک ملیفنیآیاساشتنود
 یزاب «سار نیرتاک» و «ژودابور نوسیج» , تسا هدش یدادربملیف وکب

 -هتخیگدن ززا هک. ناوج رتخدکیو

 رد یمامت

 ام بلاقرد «ژودابود نوسیج»
 -- و یاهلیفدد لد یاقیاهب رصحتم شراکهک
 هک تسایرتخد لدرگیز ۳

 رپ رح شر ةب یو دوخ طسوت هک. «یراگنمور» مانیگد ز ساسارب
 ب و هدش هتخاس «رولپا للوماس» رثا «قشع نیلوا» ناولعاب یاهما

 هک تسا یراگ نمور لووت نیموس نیا «لآ یدیل» و «نامسآ یاههنیر» زاسپ باح نیا
 . دریگیم هوخاب ملیف بل اق

 یزاب ۰ یراگ نمور ردام ««وکاکانیئ»_شث هب «یروکرم انیلم» ارملیق یلصا لر
 شدئزرف هن گی یارب هک۱۹۲۰ دهد دا رگنینل رد تماص یاهملیف یدوهب سیردکآ كي :دنکیم
 دوخ هک سوصخپ ,دناسرب ی اچاب نکعم وحن رههب اریو دهاوخیمو دراد یلالط یل اهوزرآ
 . تب هرهبیب یبسجو یرکف یلاناوتو دادتازا مه دلرپ

 شقث و هتخاس نساد لوژ « تسا هقیقد دصرب غلاب شتب ابن نامژ لوط هکار ملیف
 ؛لوفارزاونارف بیترتهب یگلاس ۲دو یگلاس ۵ ۰ یگلاس ٩ توافتم نینس رد ار یراگنمور
 . دننکیم یزاپ نایادفصآو نیپدوهبدید

 یاهدبرتکآزا یکی هکدهدیم نان یلایل سرد ار (یروکرمانیلم) وکاکانین هریوصت
 . تسا 1۹۳۰ ههد دارگتینل رد كچوک یاهشقث قفوم

 تسین لیم یب هک تفگ نینچمه یو . دزاسب
 دزاسب نمکرب یرکشیا تکشاب مه یملیف

 هرازچ »شتسی رانسراکمهو اتیسد ویدوتی
 اوت ساسا رب «ینین اواژ
 اتیلاتیا رد ملیفود:, یئاکیرمآ ةدننک هیهت
 هب هک تسدن ملیف . تخاسدنهاوخ وا یارب
 ون یناتماد زا یابتق

 دهاوخیدول آن یدمک مودملیف و دداد مان
 ناونعتحت دوتوم كيناعم دد هدابرد دوب

 یزاسلیف یسخش یناپمک لا «تالسیلست
 دوخربار «وساپلام» مان هک دووتسیا ت

 لارتتا و یرایهب راب نیموس یارب « دداد
 «نانمشد»ناونعاب یملیف لاسروین وی ینایهک
 و «وسال ام». تسان رتسو ما ددكيهك دزاسیب

 :یاهلیفنیا زا شیپ «لاسدوینوی
 ۶ اد «نک یژاب زومرم نم یاربهو
 ادتسخن شقت اهنآ یودرهرد هک دناهدرک
 .مود ملیفردو هتشاد هدهعرب دووتسیا تنیلک
 راب نیتسنن یارب یو نیا رب هدالع
 تا » 08 تسا هتشاد زین اد ینادرک راک
 زا یشورفرب لووا نیاسارسب هک « یجنیم
 هبموسوم یعلیف نتخاس دسق «دلوک سیئول»
 ناسیاد » , دداداد «یبوخ یاقفد نینچکی»

 ملیف نیا تسخن شفت یافیا هب اد «نونا
 هزبلاقرد , ملیف نیا دد نایاد .دناوخاوف
 ةدسنهد هئادا «رجنسمیلوج» مساب یلهاتم
 لسلاسکعزا دوب دهاوخ هن اقداص یریوست
 ,شرهوش یئافویب لابقرد نزکی ۶ظتدمیغ
 یمامتهب .هدنیآ ناتسب ان رملیف نیا رجنیمهرپ
 اوکینوتنآ لا تفرگدهاوخ كرویوین رد
 هب دوب دهاوخ یملیف هدننک هیهت و رکیذاب
 زا یلوون ساسا رب ملیف نيا . «وکلوه» مان

 ندومننایبهب هک دوشیم هتخاس رلدنچدیوی
 نارکراک یاهفرح یاهیریک د دو تاعزاتم
  دزادربیمیلاتیرمآ  یکیزکم ذردانک
 لئوک اد»شرسمه تکاب سیتدوک كيرتاپ
 نکفابمب » ناونعتحت یاهزات ملیق «شلو
 یدادربملیف . درک دها وخ هیهت «یتیسسا زناک
 «رلدنسیراب د ارنآ یویداتس هک ملیف نیا
 زاغآ لاسما داهب رخاوا دد , تسا هتشوت
 نویسدو رد] 8 دش دهاوخ

 هسیهت «لنسارتیپ > طسوت هک «ارتاپوثلکو
 هدلیه » و نوتسه نوتلداچ , دش دهاوخ
 ینهاوخ یزاب اد یلسا یاهشقت «لیتدراک
 ملیفینادرک راک تسادارق هکنآبلاج . درک
 .دن اسدماجنا هب نوتسه نوتلراج نیت اد



 نیحمالغ یاقآ

 یاهملیف ی ای !درگ را.
 : دنته اهنیا اىش رتق دروم

 - دیشروخرد یاهریزج
 ( نساد تریاد ) زاب هرایلیپ
 تربار) تساریدیناهریقرب
 نم یابیز یون اب (جیردلآ
 فزوج)ا رت اپ وئلک (رکو یک حرج)
 سا رک )ای زلم درب (ستی و ایکت ام
 بوتجیاب رددی را ورم (دران رب
 رب وتا ) لانیدراک(نا ودنل آ)
 تایانچ شوبرس بک (رجتیم
 هتشذگناج زا (نوتساوردنآ)
 تشونرس قرو ( لداپ كيد )
 - رب پیچ (تامدوب ز تربام)
 ایآ _(نوسرب ربور) زازاتل اپ
 (ناسکهنر) 1 دزوسیم سیداپ
 . (شاولوئار) گنج دایرف

 یکینکت بلاطم مهزابو « دوب
 تشاد میهاوخ

 یریگولج ه افساتم -۳
 راکلذتب» یاهملیف شی امن زا
 میئاوتیم طقف ام « تسیث ام
 نیاهکمیهدب هجوت ناتسودب
 دنموژرآ , دنورف ار اهمیف
 . میته اش تیقفوم
 یدها زنیمیسهزیشود

 : (نادابآ)
 یاههرادش هک میلاحشوخ

 امودیدنسپیم ار هلجم ریخا
 حلمهب هک تشیا نامیعس هتبلا
 بمیشاب هتشا دید اب زهجوت بل اطم
 هرامش نیارد هکی رولت مه و
 .دلجیور ام ,دیاهدرکچوتم
 یجراخنادنهرتهرب وصت بار
 ی نیازاو میاهداد صاصتخا
 رادربیلیف .ميهاوخبیقعت ار شورنیا زین
 درک

 اشتالاوئسخساپ اماو
 كنیزوم دروم رد -

 -یم ردقنآ تماص یاه ملیف
 یروطنیا مسر ابلاغ هک میئاد
 ون ایپ هدن زاون هک هدوب
 دیه ملیف شیامث هدرپ ریز
 ارجاماهب ندرکهاگت ابو هتسن
 .كايزوم هنحص لاح بحهیو
 . تسا هنخاوتیم

 یاه یثاپنک هدنع - ۲
 اکیرمآ رد یزاسلیف فورعم
 نرقسکوف : تساهتیا
 را و,لاسروی وب ,تف وماراپ
 نی ودلگو رتب ایبملکینسیدتل او

 امنیسزتسیت رآدنی توی « ریام

 ناف زا یعب دیاهدش رک تم  -انوبءمارهنیس « زملیفرتتس
 یسراق لداعم هن افساتمیچراخ  كیباییر « وا.كل.رآ ۰ اتیو
 یعس اس نیا فصواب درادن 7

 زا رودتملایتح هک میتکیم اعم : اینادرگراک
 یراددوخیجراختافل لاععتسا ی انفهبیدوا (نناد یلن اتسا)
 : - مینک ات (تیرب وکیل تسا) ۲۱
 عون زا مینکیم یعس -۲ درب زد (یلنیتنپ و)توبکتع
 رتشیب مش هقالع دروم بلاطم . یلیب انیرب اس (رتساکیرته)
 ناقرلت نینچ مه 0

 تیاعر رگید تارکذلهرابدد رفت وروم یاهسکع ..
 بچومانش هجوت, دش دهاوخ . متچب مه اش
 دروم هیپرنهیارب -۳ ب . ۳۶8 :یوداه دمحا یاقآ
 بی اور ین مد دوبی سیف ات سردآ هکر یزسردآ هب ناک رثتن هک ین اگدنناوخ
 لبام هک یتالدنناوخریام ..نقودوخ و یمرگلد تاب ی سا . ,دنتهدقتمو میبص دنیوگیم
 لرد ره هاب راوی تام قوف آنتی رنهاب هتک هب ج
 هجوت سردآ ناب زیآ هنتسه " یارپ دح نیمه رد ميقاوب

 : دیئامرفب "7: مينايپ یقاپ هثیه اش هیحاتتفا _یناتس-۲
 نیقالبار هیپ رنه مان) .دپ رب بیا رامسایسبت ارم + ملیف كي تسق نیرتسابح
 (دییونب اجنیارد ,وو هلج» یکینکت بلاطم هلمج زا

 ست
 و ِ

 ناف 1قوزلوبوو» ۰ یدحاتدیئ ادیم ناتدوخب قلعتم
 مو هموماعع, مال, . چوت دحنیاات نآبلانسبهک
 ۸ رول اه هدیهدیم نان هقالعو
 .داهدش هچونممهنا دوخهک
 :یمیهار با دوصنمیاقآ روتنلایتح هکتشیاام یعس
 رتکه کاری اههرامش -۱ .تخانش رد ار دوسخ بلاطم
 دوجوم هلجم رتفد رد دیراد .. .ميهدبرارقیدجیامنیسرتشیپ

 تمیق لداعم دیئاوتیم تسا .. هتشذک یاضهرابش -۲
 وروم یاههراش ) هرامش ره . هراعش ره دیناوتیم ار هلجم
 ربعق لار هدزناپ ( نت رظن . لداعهدنتلطابرببت لاسرااب

 .دیلامرغب لاسرا هدنن لعاب  تفایرد : تالجم
 یلیخامشیراکبه زا -۲ هرابش زجب هتبلا ) دیل امرغ
 میدنمشها وخ دشمیها وخنونمم . (سوصخم

 دوخ همان رد هکار یبلطم نآ . ینف نانکراک هدنع - ۳
 هلجم رتفدهب « دیاهدش رکلتم ...دارق نیازا ملیف كي یرنهو
 . دیراد لاسرا ده

 نی اب هکیهجوت و فل زا ۸عاوج : درم
 - دشابناتدوخ هلجمهک- هلجم ._- ۸6/عععو : دز
 مرا ودیما می رختفرایسیدی راد 230 عته 0و8

 ی رته
 «میشاب تبحم همه نیا هتسیاش 60900006 : روکد حارط -
 یدمحا نیمحمالغیاقآ میم ی ۳ 1 ادرگ راک - ۲
 .تیراشس تب ۲

۳ 
 شون نم یندرکرهرابد زا سیگتخآ - دوو جم نام 50000 : ادص سدیم

 2 سوصخم یاههفا هیت ییصتم + ته «نادرتراکو ملیقد ۱
 یدسمیاهباک یی ادابز -  ووومنع] ظلاهماع الع
 شو هتیمز نلا دد  جزالمو : ژارتعیت حارط
 دی رتسکارهت رد هافماتم وعده

 -یم دیدوب لیامرگا : دوشم مو وب مش
 رشاتما وبنک نیا مسا مناوت _ دففسکش هزسیش ود
 میم ات مینک رکذ ار اهنآ : یداوج

 اهاوخب ایتآ زا . ناتدوعهکیرولف اه -۱

 ؛ (نادابآ)
 هکی ی اتکی سراف ناب هب

 رد) یبیرت رسشپسا (نارتخد
 ها آرا ) اوت مک عن اخدورریم
 .بیجعقشع)سال درک (نل اخ
 ره) كرد ناج ( زرویآ 6 رام
 هل نیدراکایدولک(دزب اد یرد
 یروگیرع (سانشا یایمدآ)
 -(راختفا یاهزور) كپ

 یادیدناک یلاهمیف -۲
 رظنب هک وشیم راکساتفاب

 یاهرنهومولع یمداکآی
 یژرا ابو بوخیاهمیفامنبس
 هارآ ار اهادیدناکدوچ دنشاب
 .دنکیم نیعم ناشا
 :یرین اضریلعیاقآ

 اهرثتت فا رول -+
 زسیچ نادنزرفو نیدلاو نیب
 هکتیوخ ظنق تین یاهزات
 و دشابآ نیب رد دپ اقع لیبحت
 یاربار یزیچرداموردپ رگا
 دنن ادیم بسانما ناشدن لرف

 و قلعنم اب هعلب روزبهب ارنآ
 .... دنق امهفبیوب لیلد

 یاهمیف نادرگراک -۲
 ءامشرظت هروم

 س فزوج ) ارتاپوئلک
 یشحو كاشعت ( ستیو هیکتم
 سوکت راپسا ( یرتب لیثاد)
 یاهینحو (ابرب وکیل اتسا)
 (رسیاه نکنارف ناج) ناوج
 دیوید ) ماس بوخ هیاسه
 ترباد ) ایبربماتپس (تفیوس
 حرج)یدربیابیاب (ناگیلوم
 ناد) قشع بیت رد (یتدبس
 (رلیاد مایلبو) روهنب (رنیو
 ردا رب تفه یارب سورع تفه
 سا رت زا یهاگن(ننادیلناتسا)
 یناعیرمآ ( نوبار كرام)
 تارطاخ(دنالگتیاناج) تشز
 ( دوران نسروق ) یزابرس
 ومالآ (زک اهدراوه) گرات اه
 ۰ - (یوداج)

 رظت درومنگشیپرنه ۳
 راکسا ریز یاهملیفرد ابش
 : داهدرب

 هکلم ) تراگوب یرقه
 یارجام) رپوکیراغ (اقیرفا
 (دروب نابحورک - زورمین
 ناتساد ) تراوتما زمیج
 رش نایلیمی کام ( ایادالیف
 تبازیلا (تگربترون هاگداد)
 هچ ۰ ك روی وین راکهاتگ) رلیت

 (دص تی وواینیچربوزا یک
 < (یرتنکرملا) رتسکتل ترب
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 چیه (دابراب ادتیا رد
 نینچهب یزورهک تشادن یدیما
 یگلاس هدجیهرد ؛دسرب یماقم
 داتسیایم هنیئآ یوربور یتقو
 «دمآیم شدب ,شدوخ هفایق زا
 نادنچ هن یاه رهچ,بسانماتینیب
 نانچنآ یدیماان نیا باذج
 ردتشادتشح و یتح هک دوب دی.دش
 یرادلددوخب امادنکیزاب رتائت
 تسکشزا سرت ربارب رد «دادیم
 :دیوگیمشدوخ,درکیم تمداقم

 مدوب نئمطم راک عورشرد -
 ست اتو امتیسهب دوروهتسیاشهک

 .متذ هرهچ اما
 .دوب هتسب میورب اداهرد

 یم مدرک تماقتسا نماما «دلکب
 دادمتسا هک مدادیم نا

 درویل اهردبمسرب تیقفومهبمتسناوت
 دسرب یئاجهب دهاوخیمرکا مدآ
 شیپ دد اد یثور نینچدیاپ ۳

 اج دیابت اه هد هیهت وتادیم
 یدحب ات دنک یسدیاب ؛ددوش
 .دسربدنادیم شقیال اددوخ هک

 -رتسا اداب راب نیا زا نپ
 زا ه:هکللاوسنیا هداب رد دن اس
 هرسهب هنوگتچ یناهگان تیقفوم
 ومگیم «دیدرب

 مک م یکفبلغآ مهژونه -
 ی هچ ؛تسا ایورهمه اهنيا
 دو هک تسا هتفرت

 ۳ زا
 زودكي «مدرکیم

 یثاههلاچاب یاهچوک رد یتحا دان
 مدرک یم تکرح یالو لک ا رپ
 زا ارشتک یناوج لاحنیا دد

 نم یاپرسیزو هدرک جداخ
 مناوعب یتحاسب نمات ,تخادنا
 .منکد وبع

 مدش بلقنمیلکب عشونیا ذا
 تبحممهنیا ربارب رد متسنادیمن
 مهد نان یلعملا سکع هچ

 ی هر ۳9
 نم یاربهن «دیدرکیم ادراکنیا
 - ناوج نآ و « رکید یسک هن و
 رد هدرکیم هاگن نمب هنابوجحم

 تسدا هرظتنمرریغ روطب لاحنیا

 .مدیسوب اد
 ردق نآ ميگدنزرد تقوجیه

 یقومیتح مدوب هدیت لاحشوخ

 زا ماکدح نآ .مددوآ
 مدودب یناوسج هجوت دروم هچرد

 هدناسد ترهشب اد اهنآ هکیدرم
 یاربیت , دن دادتشحو
 نم دوخ نوچ « تسا پیجع نم
 یدقوو مداد تشحو یشاهنت زا
 نیبدداک موشیم راودیما ولاحتوخ
 هدش هرصاحم من اهاوخ اوه

 ترهش و تیقفوم رتشیب نم
 دیس نویدم اد زورما

 ّ 1 راک یرتشیب

 + امنیس « مدیشک
 رایددچ اد هنحمره « تسا یمقاو
 هوحننآ هرخالابات مينکيمنیرمت

 نییدودیولجتسا شهر هک شور
 7 دد اما « مينکيم یاب
 عقاورد , ددادن ار یتصرف نینچ
 تسیندوجومرتاگترد امنیسیداذآ
 یلیخ یلیخ رتاثت تاناعما نوچ
 . «تسه امتیس ژا نتدودحم

 ناراگت ربخ رثکا
 یدوجوم دن سی رتسا (رابراب هک
 یلو « تسا ینابصعو قالخا دب
 یکیاداب راب ؛ هرادن تیعقاونیا
 امنیسناگ راتس نیرتمرگن وخ زا
 ترارح اب وگتفگماگنه هکتسا
 فرح شیگدنز زا

 تویلا» اب 1۹۶۳ لاسدد نم
 زا یسپ یلو , مدرک حاودزا «دلگ
 مدرک ادیب تسد تیقفوم هب هکنآ
 تولا اب هک تقو.میدش ادج مهذآ
 تویلا , مدرک جاودزا هلک
 دوبینویژیولت تیمهای هشییرنه

 آودتو لو

 تویلاو دن اسیرتسا (دابراپ
 ربپ ثكي بحاص ود ره « دلگ

 .تسا نوسیج شمسا هک دنتسه
 اراب اب هک ین امزتساجنی (بلاج

 ۳۱ هحفص رد هیقب

 دناسد رتس (رابراب
 ! امنیس تشز نیرتابیز



 .... اهفرح
 نمیهبشیبوبک «ناریا زورما یامتیس ۲0

 و هتفرگ یقنود زاسلوب هتیپرتح دنچ دوچو
 نیواتع؛هدرک ادیپ یمرگأتبسن دازاب هتفرمهیود
 لاحردمئاد هک تسیث اهخرن و دوشیممیسقت هک تسا
 تسا همه فارطا رد هتبلا اهنیا همهو تسا دومص
 ذا .تسواراک و وا دوجو رب مثاق ملیف هک یک زج
 هیاپربمیف هک یسک زا ,ميئوکيموي زانسو تسیراتس
 زا رترجا یب شراکاذهمم .دوشیم انب وا هخیدنا
 .تسا هدوب ناریا یادنیس نانکراهبه

 یلیخ ناکدننک هیهت ؛تسا زوده هک زوده
 + تسیاب هک یتذرا تسیدانس یارب ام مرتحم
 ربا ربدد ادهجدوبلفادح هدنوشمن لئاق

 اب امنیس بحاص یاهروشکهک یطیارشرد .دوشیم
 دنلئاق دایسب یجدا ویدانس یارب ؛تلزنمو ردق
 ناکدنسیون نیرتهب « یونعم و یدام هجوت ابو
 .دنناشکیم ویدانس نتشون داکهب اد صامم

 دوخ کر زبو هدنزاس یاهزنم همهاب اهنیا
 گر زب ناگشیپ رنه یدوآ درگ اهنت دنناد یمذ
 افمهمنیازاهچ دربب شیپزا دناوتیمن یراک
 یشژرا ابیویراتس یتقو هکر زب هشيپرته كي هک
 دد ار شایگزات دوز یلیخ «دشاب هتشادن دوجو
 دوتب وجه تلاح یدوزب د هداد تسد زا ملیف

 یبرق و جدا نامه ,ناکدتسیون
 لث اف.دیاهدش لئاق دوخ یاههشیپ رتعیا رب هک ار
 هک دیا هتشاد هجوت چیه ایآ ؟دیاهدش
 اد هشيپ رته نامه دناوتیم هک تسیوخ تسیدانس
 .دهدب ماوقو ماود تیمها یو لآ مدیا طیارشدد

 هیهت  تسا زونه هک مه زونهو <
 .تایلکو ساساهک دناهدربتییام شژرا اپ ناگددنک
 اب اهنآو دهدیم لیکشت «ویدانس» اد ملیف كي

 فیعش واتس یایایرب دنراد هصق ناتنی رتدب | 7
 نیا نسب ناوتیم هچ .دنتکانب هقبطرپ تارامع
 ۱ دومشو لقع یهژ هک امقاو ,تفگ لقع همه

 ناوتعابیزیچهک دوبیمیبط یتامذكی 27
 یامتیس كي , میشاب هتشاد «ناتسب ات یامنیس»
 ناتسباتالتمهک تسا بارفءنج هچرگ) لفریغ
 ردلاحرهب... ( میزواین باحهبلوسق وزج اد
 نتچ دد« گدنارگاشامت یاضتقم هب اهنامز نآ

 امت هب بوخ ملیف شمکینامذ |
 دن ات عود جت یوددا یر

 رد

 دیسانش یم هسک [-هنیا زا
 دازآ یامنیس رد

 نیاهبنشکی ذود 8
 اب «دازآ یامتیس» هعفه
 ۰ شیامن هاگراک یراکمه
 ت یاه ملیق یدادقم

 ,دندوبن بلاج نادنچ اه
 دودوشیم زاربا هکدنچره
 ورکف ناتیاهریوصتیادو
 المع یلو . دناهتشاد هدیا
 ..دقددوین ۰" براتی ار یرتمیلیم ۸ یو تسدپ قیفوت ناتراک رد

 تسا یششوک لاحرهب . دداذگ
 زا یضب نتفرکاسب یارب ملیفزج هلجنیا رد

 نیا ًامطق هک, اهدادمتسا

 . دنمیمن دوجهم شالت
 هتخاس «نارهت كيقارت»

 ملیف هیقب «یرهوک وریف»

 .تسا ناتسب ات بخ هک لقع هادزاالعم یهوورک
 شضرفلاب یارب دنامب دیاب بوخ ملیف دبال یپ
 .راهبو (۱)ناتسمذو زیئاپ

 شقسایو تحص ,رما نیا تیهامهب یراک
 « میزادرپیم ذورما هب ء میدادن اهزود نآ رد
 زابرتشیب یلیخ اددوخ یاج امتیس هک یئاهزور
 لابقا تسا هدشدايزیلیخ اهامنیس دادعت و هدرک

 هلمجزا و تسا رتناخدد امتیسهب هبشلاب مدرم
 فصونیااب , تسا هدش مدرم یهیدب یاه حیرفت
 دوجكيتروسب نامزنیا اتفیفخت يمک اب عتو

 الماک نامز هکنآ لاح , تسا هدروآ ماود
 یصوصخب هدعكي نشت امنیسنامز نآ ,هدرک قرف
 هنآ , ءدش تیرتکا ترور امت الاح و دوب
 یتا زیهجت دقاف هکنیا تهج هب اهامتیس نامز
 ملیف یاشامت ماکنه هب رک امت یکدوسآ یارب

 سوخت ملقهک دندادیم قح دوش
 ناتملیف هک دنتشادن نانیمطا

 اهامتیس رثکا الاح اما , دشابهتشاد یرکاشامت
 تسنیا ودن داد ناتسب ات اب هلب اقمیارب ینازیهجت
 ریاسژا رت نیئاپ یاهمیف شیامن ميئوگیم هک
 امتیس هب مدرم ژایث دینیبب + تسین هچوملوصف
 تسین اجب نیاربانب . تسرکید لوصف همه لثم
 ریاس ذا ريغ یحطس رد ناتسبات یاه ملیف هک
 حیدرت و نسیقلت , طیارخ نیا دد ,دشابلوصف

 لوصف همهردأت دداد لداعتم یضو
 ملیق رکاشامت اقیقد هک « تاتسیات » صوصخب
 شیپ (دننا رذک ی ما ددوخ تغارفمایا هک نیلسحم)
 یکندیب وحودیب عضو «امتیس» ,تسانامزرعز|
  نشاب هتعادت

 دیما لامج

 :ردهجن 7 هرت الت هو امنیس + باتکتناشاقت .قنادنمرته هو اهزاسربخو اهربخ 4 تساهدادیور اهرهشرد هجفیهدادیورامرهشرد جن آ  رلاثت هچ امنیس 4 باتک +۵ ناشاقت_ 4

 و ناربا نمجنا دد
 اکیرمآ

 نیا هبنت ذوب
 اکیرمآ و نا

 هکنهرف ترازو یزاکمه اپ

 و ینارتخم همانرب نحو

 -راکءاضعا و«یلویش اتینآ
 یللاع ناتسرنه سقر هاگ
 .دش ارجا نا رهت یقیسوم

 هعمج حبص
 یئامتیس هدرک

 , امتیدرد هعمجژور«شالت»
 ٩ تعاس «دیشمج تخت»
 ود نهظ زا دمب ۱ و حبص
 دهاوخت لیف شیابن هلج
 . تشاد

 حرج:هتخاس) «نیش»
 « ناتسهوک » ( نویتسا

 ربخ دد نیئچ مه
 .دعب دد لادج»ملیف هک تسا
 اد (اینیکی ماس) «رهظزا
 رد#ملیف هعمج» تسا دارق

 شیامن هبب «داولب امتیس»
 تهج ًامطف هکددافکب
 یاهنادرگ راک داثآ نا ریگیپ
 تسرسق : قوفدد هدربمان
 + تسا یبسانم

 همه نیا زا اتش

 ! عالطا
 هناناوجهمانرب رد لا

 كي رد ؛ ناریا ویداد رد
 نکذ اب ۰, یرته دقبام
 یکدنزتیلامقزا یئاههتوک
 یلاژ- فورعم زا ملیفكی
 اما ؛ دوشیم حرط
 دمانرب نیا بد هچنآ



 ! دشحراخ ملیف کای  یتسیاب « ناریا دد یاد  لاوسدوخ , دومنیم بلاج
 هک میدناوخ قو ساحا» هک مینک ضرع . ,نحلالتمیتحولاژمعونای
 یلیل»ملیف«یمسای كمايس»  تارک ایودزاهتفهنیا «غاد  هدنیوک یادص هجهلو نت

 مهدجیه لاس - امتیس هراتس
 ۷۵۰ هراش

 دن ای ارتسارابراپ : دلج یور هان هباسم زا اد « نونجم و . دش هتشادرپ . هدرتسک یعالطا یپ یتح
 جرم ایتبم ساهس هداونتج نیموس ریسقت نودپ هک تسین شهدننک تکش

 یاهمانرد,تساهدرک حراخ یاسر ۳1 ددیناکم ؛نوش» دنادیمن
 دد یژاس امیم هد دد یی و شان پا هنیوک هب ام هک تسا هدروآدوخ ۳ یعاللطایب هکلب :تسیندروف < سولم ةيرکو دنچ» داک نیا یارب یلئالد یو هیرغت كيزا هزان ریتشی . نج" لم لوفد باتفآ

 هلباط رهچونم : دلجتثپ تداشا نآ ذا یئاحهثوگ هیهتزي وابش سابع ! نآریا
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 ۳۰۳۴۵۶ ۳۰۵۱۳۰ ؛نفلق نابال : پاچ

 ۳۹۳۴۱۱ نفت - یرهاوچ یزاسروارگ : روارگ

 تاریا یبدا رانآزا یکی

 و یلیل » ملیف نتخاس هب  موسرمهکیدوطنامهو
 ردو هتشامگ تمه «نونجم هداب رد ربخ هلابند تسا

 هقیلنو كي امنیس تمنص  هنچ هیهتدد زاسملیف دسق . یمارک هلجمدد اشیا
 .مدادماجنا ادیلم ریطخ هکتسا بوخ یلیخ ملیف یملیفهیهتربخ اهیندناوخ

 هک وراویمق تست اد « نتویتما
 و ) دیوکیم نون ویتسا

 !(دناوخیم مهدیاش ۲

 نآ رد هکتسا «رادکننت» ...و دشاب روبزم ملیف نوچ هدمآ نآ بیقمت رد هتبلا تسا هدمآ تدوص نیا هب ۲ لیف نیا « تسا هدرک یمددذعم تک رشزا دوش
 «ژرناکلاچ» اریلسا شقن  ملیف هک ینارگاشامت و یبدا سنا ذا تشا یدون لیعامسا» هک تسا . سانحا» ملیف هیهتلحارم

 نیمود دد ,دنکیم یژاپ  یدد ًاتدعاق , دناءدید اد نآ ردو هدوب ناریا لالجو یبلطمدیس , مالع  باهشویدوتسالوصحم ؛غاد ۱
 هوالعهعومجمنیاژ تمسق  تداضق زین لیلد نیا  راماخبدیلقتویتراجت اد «زیوابش»توعد «مدقم دین وی اب

 .درکدنهاوخ  راکب یرتشم پلج و دنسپ " قبط هتبلا هک دناهفریذپ
 :دیردج ملیف  رمحنم تیحنیازاودتفرن  هدنبنیاذا كيچیه :لوبعم نیل راتلطا هجمک

 شیامن نوییولت لا (۱) ددادن یژارلو درفپ  یعالطا رما نیاژا اهادخ یب هکلب و هجوتیب یلیخ
 زاغآ اد یدیدج هعومجم یردادو هسیاقم نآ اب هک .۱ ندادن . امتیسوامنیس روم رد هقالع

 ساپس هراونشج نیموس هدابرد «امنیسهداتس» یلوصا یاهفرح و

 هاتوک ملیف
 یامنیس»تمههب ار یرتمیلیم۸ ملیفدنچ , شیپ هتفه 0

 اهخزرا دودح زا یظتفرص ۰ میدید شیامن هانگراکلحم دد «داذآ
 » دننکیم ادیپ یدایذ هلصاف یکیدکی هب تبسن اهنآ زا یخرب هک
 تیدودحمواکما مدعهبهچوتاب و ,.. هدیاو دنرادرکف ۰ دنراد فدح
 ناتملیفهیهت صتخم هجدوب اهناوجنیا ینکا هکتیاو هیهت طیارش
 ,دن دادیم تقایدد دوخنیدلا و ژاهک یاهن ایهام زادناسب قیرطزا اد
 ردوخ لاود ینامز دوخ هقیلس و رومش هکنا هب , دنروآیم مهارف
 هقالعورکف تیدوجوم لاحرهب اما ... ریخ مه یهاک و دنباییم ژاب
 یرفنهددنچ , بوخ یاههچبنیا رچا همهو , دنناسریم توبثهب اد
 « نا هجنآیلو دننکی مناتقیوشت « ناشیاهلیف شیامن ژا دمب هکدنتسه
 رجا نیا یتیافک ان , دیآیم رب ناوج نارگ امنیس نیا تانجو زا
 هکنیازا یتحا ان و تسایقیوشت نینچ تبحمو تیمیمص همه غریلع
 شیب «سایس»شقن تیمها هک تساجنیا و دنشاب روجهم یتسیاب ارچ
 . دوشیم راشآ

 منادیمت لداعم الثمو تسیث یدام رجا كي هتبلا «ساپس»

 دهاوخنیرتمیلیم۸ یامنیسهتسچرب اسلیف دایتخادد یلوب ؛ یج
 , تسالط شک ور اب یزلف همسجم كي «ساپس» ناوت همه , دراذگ
 یتشیب اد شناکلسم مه و رگامنیس نیا هک داد اد تردق نیا لو
 رد امتیس تفرشیپ یمقاو دنمقالع هدننک هیهت دنچ یارب و دن اسانشب
 هدرتسکدیدو هاگآ رکفذا هدننک هیهتنیا ات , دنکش مخشم ناریا
 یتح - دربشیپ و دوخ فده تیبثت یاب یناوج نینچ رفاو قوذو
 نیمه بناج ذا هکنيا لفاال ایو دریگ هدهمب یشقن امنیس - یئزج
 لاحرهب ودوش بیغرت یکینکت و یرکف رتشیب شرورپ هب هدننک هیهت
 هاکآ ناوج كي دوجو ًامطق هک, دریکب اد امنیس نیا ذا یاهشوک
 .ریقفامنیسزا ب یلیخ . دنقالعو
 .دشاب ضث ستم دناوتیم ؛ تسا فیحن شملیف یانبو

 هکینارگ امنیس یارب هزیاج نییمت) «ساپس» مادقا نیاو
 شزرا اب و لیسا یوجتسج كي ناونمب الدا (دنزاسیم هاتوک ملیف
 تباقد رد ناوج نارکامتیس بیغرت ًیئاث و دادعتسا نتفای تهج
 دناوتیم (لقاال) رتهنادنمشوه یاهلایرتامنتسجیارب رکیدکی اب
 .دشاب شخب ثآ



 رثا نیلوا « پاق هس د ملیف « هتشذگ یهتفهزا : هداشا
 :تساهدمآ هدرپ یود « ملیفژامیا لوصحم نیلوا و «یمشاحای رکذ»

 دسد كيزا دراد هکیصیاقتو اهفعض دوجد اب ملیف نیا
 ووشیم بیس هکتسا رادروخرب یئامنیس تاظحل هجیتن ردو یئامنیس
 . دشاب زیامتمو هجوت لباق راک كي

 فعض یرادقم لب اقمرد هجوتلباق ءازجاو اههنکن دوجو
 ملیف هک ینارگاشامت هکدش بیس ینادرگ راکو دیدرد یلک رظن زا
 لیلد نیمهب . دنهاسب هتشاد یفلتخم تارظن دندید اد «پاق هس»
 اب اد یئوک وتفگ بیترت « لئاسم یضعب ندش نشور یارب زیئو
 ار نآ زا یلصاح هک میداد ملیف نیا یهدنزاس « یمشاه ایرکز»
 یبارهس اضر : . دیناوخیم الیذ

 0 زاسلیفو دقتنم هلباقم

 .-.دعم یهشاه ابوک
 هکدینکنشور ام یارب ار هلأسم نیا لدا یهلهد رد

 رظن رد یئاههدیا هچو دسیزاسب یملیف عون هچ دیاهتشاد دصق
 , دینکنایب ناتملیف رد دیاهتشاد

 تسامهمیلیخ ميارب هک تشادیصاخ یهدیانم ۶ یمشاه ایرکذ
 تسنیالئاسم نیاذایثهنوهن . تساهن سنا لئاسم یناسنایهبنج منآو
 نیا سکعدوطتیمهو تسه مه دب تسابوخ هک لاحنیعرد مدآ كي هک
 . تسا قداص نی عوضوم

 یسلو منک یرطم اد هلأأسم نیا هداسیلیخ هک ماهدرکیمس نه
 :میامنبلجار ناسانشامنیسو یچاشامترظن ماهتسناوت دحهچات منادیمن

 مدرم یارب نمارپلیف هک میوکب یتسیاب ملیف عونیهرابدد اما
 .منکب مدرم تخانشرظنزا یلهبرجت هکنیایارب . ماهفخاس

 سوصخمرگ اشاعت هدعكي هک هدوبنیا یدمبلحا مرد نم فد
 . دتسانشبارم اهنآمهو مسانشب اداهن آمناوتبمه هک متیبب هیهت مدوخ

 هبت رمکی و یناهکانروطب ادفرح هک ت نیا مداکنیا لیلد
 یئا.ههنیمذ و درک یئاهینیچ همدقم یتسیاب هکلب تفگ ناوت یمن
 .دروآ مهارف

 یسجاشامت یارب نینچمه .تسا هبرجت كي نم ظنذا ,نیا
 زاسلیف كيراک ذرطو اههدیا دناوتب ات دیآیمباسحب هبرجتكی نون
 هب رجت اد

 یاهیالیسررب دصق دیا هتسا وخیم امش هکدسریمرظنب 6
 و هعماج كي تخانش امش یهدیقعهب .دیشاب هتشاد اد عامتجا زا
 ؟تسینیلکشم راک نانآ تالاح دربشیپو مهرانکرد درف كي

 ماهتساوخو ماهتفرک اد عادتجا نیاذا یگهثوگ نم : یمشاه
 نم یارب هک, هیدح اتو منک لیلحت وهیزجت ادعامتجا نیاذا یلهشوک
 عئام رادقمكی هک داد دوجویلئاسم هتبلا .ماهتفرولج هتشاد ناکما
 دوخیتحو یثهشوک ورشق دیاشو دیابهک روطن [دناوعن هک دوشیم ناسنا
 روجو عمج و یعیبطروطب عامتجانیا ندید .دینیبب تحار ادعامتجا
 .دریک یمن تروص هداسو

 میت تقیقحزا زیرگیداتفرگ داجد هنافسأتم اهیناریا ام
 میسنک نایب اد تقیقح ميهاوخ» رکاو تسا قلت نامیارب تقیقحهشیمه
 :میزاسب ملیفومینزب ادشفرحهی ابن

 دشاب دودحم یتسیاب لاسحرطو هعماجرد یورشیپنیا سپ

 (اقس میف نادرگ رات) «یمشاه ایرکذ» ()

 عدرش شیلعف زرط اب «باسق هس» ملیف هکنیا تلع
 1 نازابرامق فرطب سیلپ كي نتفد ینعی ؟ تسیچ دوشیم

  یهیدب نیا : یمشا
 ذا دیدوب نم یاج امش سکا دیاتو دوش عورش یئاج
 زور عورش ماهتساوخیم نم هکدیاهدرکر کق مه دیاشو دیدرک یمت
 |! منک نایب ثاشیگدنذ تاظحل زا یرتیلک مرفاب اد هسق یاهمدآ

 دامق یاوعد و تسا هتشذگبث ادیب مشچ سیلپ
 . تساهنآ یداد هدنز بش هناشن هاگرحس

 اد اهزابرامقزا عامتجا كي دیناوتب امش هکنیا یارب 9
 | - ملیف یاه تیصخش كی كي هب یتسیابیم دیعد ناشن
 .دیتخادرپیم دودح نتفرگ رظن

 تسا «وژرب» نیاو تسا وژربیگدنز هسق نم ملیف : يمشا
 رکید یاه مدآ . دنکیم یط اد یثلحرم شدوخ یگدنز ریسهدد هک
 , دناسانشیم امب دداد سامتو یریگدد اهنآ اب هکاجنآ ات ار

 .دوشیمنحرطم قیقد رولب شرسه اب وزرب یهطباد 9
 ریغ تلاح رد و دنرادن یفراعتم یاطباد رفت ید نیا تقیقحرد
 . دوشیمن هدید یتساررس و نشور تیعضو « مهنآ یفراعتم

 هک یرهوش اب نز كي فدامتم یهطباد امش ظنب : یمشاه
 شکتشک و یباوخ یسب , دامقاب اد دوخ یکدنز بشره تاعاس مامت
 نتخانش و فدامتم یطبار هک تسنیا مدوصقم ینعی ؟ تسیچ ددنگیم
 . درادهطبار عوت نیا ذا هدننیب یقلتو تشادرب هب یکتسب هطباد نیا
 هدوبیاساو قیقد موزل دحات هطبادنیا تخادرپ هک منکیمروصت نم

 یفداعتم یثهدع یارب هطبا دنیا هک تسا نکمم بیتت نیدب
 . دشاب یفدامتم ريغ یتهدع یاربو

 . دنکیم دوبع شیورد كي « ملیف نایاپ و ادتبا رد
 دیاهتساوخیم شی ورد نیا داعشا وروبع زا یئهجیتن هچ امش ًاقیقد
 ٩ دیریگب

 شیودد.داشتحا لاحدد .داوید دانک ءاهتتیمخزكي :یمشاه
 هک تفایم «جیشویامیتهدایهب دناوخیم
 ماهتشگتاسنا یایوج:نم تفگ

 ماهتشگ ناریحو چیه
 ووکدرم توهشتقوو

 وک هب وک منانچ یدرم بلاط
 ناهجرد یدرم لاحود نیا ددوک



 هدع كب, ما هتساوخیم . . ۶

 هیهت مدوخ صوصخم رگ اشا
 اداهنآ متاوتب مههک منیب

 نبانتخانشو فداعتمیطبار +۶

  یقلت 3 تقادرب هب یگتسب هطباد
 ".دراد هطبار عون نیاذآ هدننیب 1

 د داسفرد ندش قرغ یهلحرمزا هرم كي یگدنزرب دینکب یرورم
 امش ملیف بیترت نیدب و لماکتفوطعو یکاپ یهلحرم ات يهابت
 درد لقاال اه راعش نیا نامز هکددینکیمن رکف . دوشیم زیمآ دنپ
 ٩ هدیسر رسهب ءامنیس

 ی هلأسم امش یا رب دیاش نیا .تسا تحاد یلیخ : یمشاه
 دوجو موهفم نیمه مه یداغ یجاشامت رظن هطقنژا دید دسیا ,دشاب

 .ریخای دداد |

 یزاسلیف 9: اد « پاق هس » ملیف ۶

 یگدنذ اهمدآ نآ اب و اهاضف نيا دد هکنيا رگم دزاسب تسناوتیم
 .دشاب هدرک

 تاج ژورما منک وا یادف ات
 ...درذگیم شیوردو

 رد رفن كي ,دینادنخو داش هتسشن لحاس رب هک اهمدآ یآ

 ریذ.دنژیم مئاد یایو تسد .دداد رفنكي . ناج دراپسیم دراد بآ
 .دین ادیمهک ی نیگنسو هریتو دنت یایددنآ

 ندیچ ماگنه هب نزریپ كيیهیرگ :آ نینچمه 0
 اش ملیف رگید یاهتمسقاب مایان ناوج كي دوکانک زا لگكي
 . تسا نیابتمو ریاغم « تسا یتسیلائد الک هک)

 هک دیئوکب دیهاوخیم اتمالک یاوحفرد رگا : یمشاه

 ًاصعش نم دداد یتسیلائد ریغ تلاحكي نِذ نآ نویش و لک ندیچ
 وین یادص و لگ ندیچ نیقلت دد . مدادن فرح نیا هب یداقتعا

 .تسا حرطم یداع دیدو كيتسيتدآ 7
 هسچ ناتیاهفرحو ناتن

 اب هارمه یمک  ناتینادرگ راک اب هارمه هچ و ویرانس و هصق رد
 .تسا هظعومو راعش

 عقاومددول و تساهدن اب هشیمه ,زاب رامق كي» هجنیا الثم
 .دنکیمنشود ,تساهصق یکیدبطقهک | دیاهتساوخ یم ملیف رد امش .دوشیم بوسحم عون نیا زا «ندرب

 ؟دنتکیم ندید ملیف كي زا یفلتخم تاقبط هک دینکیمت رکفامش
 كي یتح تمحذ ام نایچاشامت زا یضعب ژونه دینکیمت رکف

 «باقسملیف هتشذگ نیاذا !دنهدیمن ناشدوخب مه اد ندرک رکف هلحل
 .تسا نم لوا فرحو نم لدا داک

 دوجو مه ناتصق یور یراذگمسا رد راک عون نیا 6

 مان « هدش هلاچم یاه یگنر ذغاک » لصا رد ًامش یهصق ۰ هتشاد
 : دراد

 شدرگدد زابدامق تسد رد هک یئاعلوپ نامه ینمی :یمشاح
 . تسا

 ار نآ مسا ؛ هدوبن یگند ملیف هکنیا لیلداب دبال و
 دیاهداد رییفت

 ... هلب ؛ یمشاه

 دیاهتساوخ یم هکنیا لیلداب امش هک منکیم روصت نم 6
 اب هارمه اددرم كي یگدنز دشاب هتشاد لوا تسیت رآ

 .دیاهدرب شیپ عامتجا كي
 کا دسیاش , تسا وژرپ هسق نم ملیفو نم یهسق : یمشآ>

 تشادیم توافت الک عضو مسیونب ءوجوج نیسح» یهراب رد متساوخیم
 ماهتساوخ نم هک دیتنکیمو دیدرکیم لایخ امش ًامتح تروصنآ ردو
 .مزاسب نامرهق كي ءوجوج نیح» ذا

 یدلاز یاهتیعخشو اههنحص , اهارجام «ملیفدد
 نتشون یارب امشیهاگ آمدع (یدودحات) زا ناشن هکهراد دوجو
 سناکس «ملیف یادتبا یهنحص .دراد صقنو بیعیب یویرانس كي
 تروص هب) یراگتساوخ یهنحص «یرازابیجاح نآ زا نتفرگ لوپ

 , تسا عون نیا زا... هصاقر نز نآ (یلعف
 یداذاب یجاح نآزآ نتفرگلوب یناکسددومرد :یمشاه

 ایو تسد دحنیا ات ام هبالتبم لئاسمیضس رکا دیاش هک ميوگبیتسیاب
 هبمجاد ثحب هک دمآیمثشیپ امشیارب لاوئسنیاالوصا دندوبت ریک
 .درادیئالولین امزب جایتحا نآ

 نتخادرپ ذا امش هک یلاحرد یراکتساوخ یاههنحص درومرد
 باوجتسردنیا هک نکیم یکف دیدادهلک ملیف یاهمدآ رکید یکدنزب
 .تسامش یوک

 بضغریملادسا رتکا داکب ادامشتخاش مههماقدنزنآ اماو
 ۳۱ هحفسرد هیقب



 تادبیژاین هقللاب ندوب
 عوت جیحو ریپ هک درادن
 دشابیلیق دل
 ریسم كي روخرد ًاموزلو
 «.دشاب فراعتمو موسرم

 نیا هب یداقتعا نم
 تمنص ددبالقتاهک مدادن
 اهنامناس بناج زا امتیم
 فرح رتشیب هکناتآ ای و

 ,دننک یمراکر تمک و دنتزیم |[
 بالقنا نیا .دنازیخربرس |

 ناذاسملیف یاهتسدهب اهنت
 دهاوخ تدوسیئارگ درفت |
 ملیف اهدتو هکیهک تفرگ |

 تیاضر عوا جیهودن زاسیم
 ار يصوصعب یدنسرخ و
 سکم ددنک یمن وجتسج
 یارب ناشیاهوزرآ ققحت
 یصخش یاهملیف نتخاس
 بالقنا نیا .كیتسیتدآ
 یاهیدای فطل هب نینچمه
 اهین وامت داجیا ایو تلود

 :عوصن دهاوعت
 نکمم تلود هتبلا هچرگ

 ساسارب ًاوهس ی
 روظنموتین زا ادجیلئالد
 یئاهکمک « قلاخ » ةیلوا
 , دنکب

 هچ دهاشیتسار هام

 تسا

 ریذ» رهم اهنآ

 «یومادنلب » ای «ینیمن
 نآ شیامت و دوب هدش هدز
 تارگ اشامت یارب
 ءدش مالعا

 | زین ادیفاذگماقرا . تسا

 ام دهدیم ناشت

 یا رب میتسعیبیرفیواکجتک
 ملف یامتو

 | هب طورخم اهنآ شیابتو
 | .دشيمیدودحمرایسب طیارش |

 هداد هلابند ۰ ددرکیم |

 كسي دناوتیم و
 | كي ۰ داتعم لئوکسومه

 ایو  لیکو كي.

 ی
 یزیچهچ هکنآیارب

 :تسا طلف یزیچ هچوتسدد
 و نشود یهاگ دوطس نیا
 وجم ًارثکا , دنتسه حخاو

 هب زین یهاگ و: دنوشیم
 ,دنیا کیم یکر یتو یدات
 هس تالاح نیا ذا كي رع
 تایضتقم هب هتسب . هناک

 ءاگدنچرههکدنتسهیتواغ
 .و یسدرب دروم كيدر

 < زایکی
 :تسنیا امنیسفررح ینعمیب و

 كب

 كي » مدرم زا یقسبیارب
 هک سا یملیف , بوخ ملیف
 تدناهدید هکیتقو اهنآ
 دنا هدرکر نت ساسحا نآ زا
 ًادیدش ملیف ضوع رد یلو

 رب .تسا هدوب شورف
 بصعتمردقن امههک :نآرگید

 یرتشیب هطاحایلو دن |هدوب

 شخپتهج یتاناکما نددوآ |
 عیسویحطسرد نآ عیزوتو
 دنژرویم عانتما هدرتسک و
 ام سیس و
 ی انا شیامت متسیسساشارچ

 | یت وافتیب اب .دوریمهد
 هجاوم مدرملابقتسا مدعو
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 « هایس کر زب دسیما» «« زنوح لرا رمیح »

 تاک ]اهم دن
 درک نوچم 1 تتظم اب زیکنا
 ط نلاس دد یداب
 ار گاهامت نیل بشره
 رب یاج
 یئاد ددق وا زا ناشدتمم یاه
 . دندرکیم

 ریرحت تسوپ ديفسدرمكيهلیسوپ
 راکورس تیمقاواب یلو ,تسا هدش
 رد و - دراد
 یب تیمها زا «زنوج لدا زمیج»
 و - دشابیم دادروخرب یتیاهن
 هایس نارگ اشامت یسرتسد ناکما
 دیفس نارک اشامت ةزادنا نامهب
 و راکفا اب یدارفا یارب « تسا

 وکانوکیسایسو یعامتجا
 تو , هنوریم متین

 هتفوک و هتسخنا اس ونانز یه

 یاهنادند ,ساط یرساب [۲]
 لا زمهج» « قارب یندب و دیفس

 زاهک «زنوجلرازمیج» نیا اماو
 نارگاشامت بناج

 یب مدآ كي ناونمب مدوخ ةدابرد
 هزادنانامهب اما « مشیدنایمدازآ
 صخت ناونب مشخ و تنوتخ زا
 یتحارانساسحا دوخ رد یرگید
 وا اهنیا ةمهاب «. منکیم سارهو
 كي نوسمه اد مشخ و تنوشخ
 شایرسنه داک دد تبثم یورین

 یصوسخیگ دن زرد
 ژا !ددومخ یدرنوخ تردنپ دا
  دراد ؛دامآ

 و ناداش وا تاعقوا رتش
 شدوخ.دراد هنادنت واخسیراتفد

 حصژود ره «.ندرشفاد نارکید
 دیما» ةمانشیامن هک نیا ذا لبق

 مدرمرکیداب ناجیه طرفزا زین
 - دندز فل و هتساخرب یاج زا
 نلوج»شرلمه یهارسهب «زنوج»
 دد شناتسود زا بهدعو «یدام
 هک یمفوم , دوب هتشن ییهفاک
 دروسم دد یداقتنا بلاطم نیلدا

 ژانکی ۰ دیدرگر اتش امن
 زا یرطب دنلب یادس اب دارفا
 ات كرویوین» امانزور ٌهلاقم
 ووبهدیمان «هبشكي؛راتس»ارواهک
 ج».درک تئارق ددلبیادساب
 و دروآ رب ییهدنخ دنلب یادساب

 « نوشناج كج » تسژ و هویشب
 زورب دوخزا یی ادتعایب ذا یتکر ح

 ارد . داد یافیایاربهک نامذ

 رادهدهع دشیم زی
 لکشرداهنیا مامتوب د

 ریظن یب یرکیزاب تر
 دروم «زنوچ لدا زمین
 . دناهتفرگ دارن

 انا هذورمایتح

 اهتت هعدزم , شغولب و یناوج
 هدوب شیارب یمادآ و نما لحم
 ۱ ونک یه هاو  دد . تسا
 :رتکدزب ندش اهنت و دورطع»
 : «دراد كدوک كي هک تسا یسرت
 ساره و سرت اهنت دروم نیا رد
 زمیج» هک نیا ذا لبق . هدوبن
 تلایادد ۱٩۳ )لاسب «زنوجلدا
 شردسپ « دوش دلوتم یپیسیسیم

 هلرت ار شربمه « لدا ترباد »
 ۳۱ هحفسرد هیقب



 یدمک یامنیس
 نیدمک تاد اب یئوگتفگر د

 داد

 دو تازایتما هچ هزیروتساپ رهوش امش ریخا ملیف 8

 ؟دراد امش هتشذگ ی اهملیف اب یئاهتوافت

 اب دژاسیم هک اد یملیف ره دنکیس دیاب یزاسلیف ره
 هک دشاب نیا دد شایس دیاب و دشاب هتشاد قرف نآ زا لبق ملیف

 زا نم ةديقمب هزیدوتسای رهوش رد .دنک هضرع یرتهزات یاهزیچ
 یدایز زیامت هجو ناتساد یگذات و متید و هارحت و اهیذاب رظن
 داتفگ ملیف نیا ندید اب هک دنتسه نارگاشامت نیا و تسا دوجوم
 هک تسا دراوم دوج نسیا دد نم رظنب نوچ ) هدنکیم دیئامت ارم
 . ( دنک دیئات اد ملیف دیاب رک اشامت

 زا « دیزاسیمن یلهاج مویدم رد ملیف كي ارچ الثم 8

 ؟ دیآیمن ناتشوخ یلهاج یاهملیف
 فلاعم مع هتیمهو مدوب دازیب دیلقتو یابتقاذا هشیمهنم -

 یلیلدنم هدیقعهب دنشايیم دلقمو وردل ابند ناشراک رد هک تسیئاهنآ
 : تفوگ دارق یجاقامت دنسپ ددومیلهاج لیف اتودیکی رگا .ددادن
 كي شقندد ایو مزاسب یلهاجلیفو هتشاذگ اهنآیاپ یاجمدق مهنم
 نآیوتحم و مرف هک مداد یتاتساد هدنیآ ددیلو ۰ موشرهاظ لعاج
 دیابو كيمک زایثاههک روزتط هیاماب هتبلایل و دشابیم مزیلهاج ًابیرقت
 ادمها وعن رب .تسد مه ملیق عوننیاد مدوخشودو هادزا ذاب یوکب

 دش دهاوخ هتخاسین امذرد ًابیرقت یلهاجیدمکم لیف نیا هکتیارگیدو
 تامز نآ و هدخ هتهک مدرم یارب رکید یلهاج یاهملیف یدودحات هک
 و ون ددقچ نم ملیف ناتساد هکدش دهاوخ هجوتم رک اتاعت هک تسا
 - تسا ءزات

 هدنیآ رد یملیف هکنیاهب دیدرکهراشا ناتهتفگ رد امش
 نکعم دشابیم مزیلعاج ًاییرقت نآ یوتحمو مرف هکتخاس دیهاوخ

 زر رعت یسداف یامنیس رد اد یوتحمو مرف ام یارب تسا
 ءالک و سابل لهاج كي یلهاج الثم ملیقرد هکنیاینیی مرف

 اعتیسددرف « دشابهچرازاب مه ناتساد عوقو ناکعو دتابهتناد یلحاج
 بدم تاعوضوم الثم , ملیف ناتساد عوضومینمی یوتحم . نیمهیتعی
 دوشیم مهاهنيا , تعاجشویگتادرم « تریغو یتسربسومان « یسومان
 نم ملیف رد یوتحم و مرفیتمی مدرک راشا هک ها هتبلا , یوتحم
 یک وقاجو یزی رتوخو لتقذا و دوبدحاوخرا دهدنخو كيمک یاءهویش هب
 . دوب دهاوعت یرثآ

 زاودیآیمن ناتشوخسابتقا و دیلقت زا دیدومرف امش 6
 ناهفصا ربونلثم یملیق رد ارچ سپ «دیراد ترفت ندرک دیلقت
 یدنهملیف كي زا الماکملیف ژاپ وکد یتحو وی رانس هک دینکیم یزاب

 3 تسا ماشو مار مان

 ملیف نیادد طقف نم متخاسن ار ملیف نیا هکنم بوخ -
 ناتساد زا و مدوب هدیدن الیق اد ماشو ماد ملیف نم هذات مدرک یژاب
 ژوریفسیئد یاقآ ادناهنصا رب ون ملیف ناتساد هک یزود . معادن ربخ

 لوبق و دمآمشوخ یلیخ نآ عوضومو ناتسادژا نم دناوخ نامیارب
 نیا دد ندرک یژاب لاحرهب اما مدرک یزاب ملیف نیارد متفدو مدرک
 راک مرف یود زا ندرک دیلقت زا متفگ طقف نم ؛ متادیمت دیلقت ار لیف
 تخاس اد نوداق جنگ ملیف یسکرکا هکتیا الثم دیآیم مدب نارکید
 تخاس یلهاج ملیف یسک التم ای دنزاب نوراق جنک ملیف دنورب همه
 ا نم روظنم , دنژاسب یلهاج ملیف دنورب همه نآ زا دعب دش قفوم و

 . دیآ یمن مشوخ متفک و مدرک هراشا مه اهزیچ نیابو دوب نیمه دیلقت
 یاهدیدنسپ دایسب داک هکلپ تسیناطخ اهدت هن ناتساد كيزا هیلقت اما
 , هک هدش اهداب اپورا و اکیرماردو تسا موسرم ایتد مامتردو تسا
 العم , دنتخاس یددمتم یاه ملیف ناتساد كي زا فلتخم ناذاسلیف
 دوخأقیلس هب دناوتیم سکه | ناتساد نیاربانب ... هریغو نایاونیب
 . دژاب ملیفو دنک راک شیور قوشو قوذابو دنکم یظنت

 دنکیم یاهدیدنسپ راک زاسهلیف كي دیئوگیم امش ینعی 8

 نالپ ًانیعو الویووم یوت دراذگیم اد یکرتای یدنه ملیف كي هک
 هسکیلاحرد) ؟ دنکیم هیبک یکرت ایو یدنه ملیفنالفزا نالپ هب
 يتح تسا یشاکیرما یاهملیف زا هیبک شایمامت یکر ت یاهملیف
 زا ًانیع اد هدش هیپک ملیف یاه دراالپ و اهرتسوپ هکدایز ردقن ۲
 + (دن زاسیم یئاکیرما هدش تقرسملیف یاههرائالپ واهرتسوپ یور
 زا داختفا لامکاب هک اهزاسملیف هن وگ نیا هکدینکیمن رکف امش ایآ
 و دننک کف یتدم یدزد یاجب ؛ دننکیم هیپک یکرتو یدنه ملیف
 1 دوشب نیازارتهب دیاش دننک رک هقالعاب

 راک ملیف ناتساد یود ناشدوخ کا هک تسا ملسم -

 هیپک ملیف كيزا رتهب ناشملیف دننکب ملیف كي فرص یرتشیب تقوو
 هیهت هنافسأتم اما دوشیم یک رت ملیف یودژا هدش
 چ لوا هجرد رد و دوش هتخاسملیف كي تدم نیرتمک
 یلوق هب هکنیا یاب مه نادرک اکو تسا نیده دهاوخیم تادرگ راک
 هژورهدزن اپ ارملیف دوشیم دوبجم دنک لمع هداد ملیف هدننک هیهت هب هک
 یارب هذودتسیب هدابود دوربو دریکب لوپو دنک مامت هذود تسیب ای
 نم . دنزب بیجب یرگید لوپو دزاسب یرکید ملیف رکید هدننک هیهت
 ملیفودای كي لاسره مشابن اهنادرک داک هنوکنیا هکر جدد هکنآ یارب
 یاهگ ول ایدوویداتسو ناتساد یود ءام۳ذا شیپ دابرهو مزاسیمن رتشیب
 . مداد تراظن زین مدوخ ملیف یاهراک همه یورو منکیم راک ملیف

 دراد همادا



 هکدنبآ یم دوجوب تلعیا اب اههلبار
 هب . مينکیم یدردنه مه اب امشو نم
 تقون زا « رطاخ نیا
 ارت تالعتمهب عجار هدننار
 سانشراکكيناوتعبهت نم «هدزیفرح
 ۶ نا ونعبلق ال هکنب
 4 اب نم تلع هچ هب .ماهداد شوگ وا
 درادن قح هک میوگب و منکر ورت اروا
 روطنیمه ؟دن زب فرحنم اب شتالکشمزا
 قحک ملکی م رکف مدوخ دروم رد مه
 .. ملک تبحص متالکشم زا مراد

 نیرتهب هک امشیلوتشوی راد
 زد اد ابتیم یتی هطباد هلینو
 كي نیا دد لفاالو دیداد رایتخا
 ..۱ دتسه رتیوق وا زا , ددوم

 ار زیچ هبه اش ارچ : مدقم
 1 دینکیم هاگت امنیس رداکرد

 هلأس امش نوچ : شویراد
 .ديشکیم شیپ اد هطباد

 رداکردمهاوخین نم هن 2 مدقم
 ار مدآ اتود طقف نم . منکر کف امنیس
 اب ار مدوخ الشم . مریگیم رلف رد
 هک هدیم قح مدوخاب نم .دقتنم كي
 فرح دقتنم نآ یارب مي راتفرع زا
 هکمهدیم قح مه وب الب اتمو منزب
 .دراذگب نایمرد نم اب !رشراکتالعتم
 . تسا یفامنا ًاطبار كي نیا

 هب ثحم السا هن : شویراد
 كی ًاعبط .دوبن حرطم تدوصنی
 امهکتسه داک دد یتالکشم دادقم
 اهنآ درومرد مه ادرف اتمیناوتیم

 ناتدوخ تیمضو امش «مینک تب
 تیضو مهنم و دیدرک سخشم اد
 هبیمرکا هک دیتفگ امش , اد مدوخ
 ءدابرد و دکیم رکسف ینیلوژاپ

 و
 رگایمرک | هک رادن یمن ام چيههک
 کف ینیلوزاپ هب تساوخ شلد

 95 ۱ یا
 «ديشروخو#لاخ»یرادربعلیف زا هنحص و دالصافرد؛شوی دادریژه» (2)

 ۳ «مدقم لالج» و «شویداد ریزه» «نویرت داره رو وف» 3 ۳ رس 7 و قم االاجر ۳ 1
 سا بوغ نیا

 , دیک کنررطن هک تم هیسماصت )یر مهاوقت -س تامشقح نیا لب :شوی راد -ینن نمادیهدب هزاجا : مدقم
 نمک دوشیم نیاهجیتن : ملقم -یم و هل ام نیمههب عجاد ی یرادنیراکهت ۱
 !ادیاهراچ اهشیلو « متسین یئیلوزاپ  دنراد تیاکش ناشراکزا ب ۲ هدنب ؛ بوخ رایب هک میوگیم نمو  اههدننار .متفريم متشاد , مدوبیکاق  «دیشابنای دیشاب نج میتیایمرگیدمه یوربور دفلنم كيو .. راوس نمیزورکب .منزب فرح مهاوخ و 3 ی

 یلساب»مه ناشیا : شویراد دهلی کفر یی 8, هوکش هب درک عورش مه هدنناد نیاو لا نت
 ؛یگدن ز زایرادقم هک مدرکر کف اهدمب دا لاثما و یمرکا یارب دیاب ام یمن ] دخاب یدتتم هچ هکتسیت نه ها ...ا) منک تبحص وق اپ مراو . ابج ۰ سا تولید من. مهد شنا ار شاهانسانخ ۰ تام زا هی منکیم عورف نم کلوب ییچ اتو و مدرسکمب روش مهنم دونب . هکرخبناث نما یلآیم یتقو وترگم " ید اهنیا یلو !دنک یم ترشع وربور نماب نویرت دلاره كروپوین ۰ تی طوبرم نم هب مه وت لئاسو . |ریویرلحاس رانک رد یتیراکینوم دقتتم دلجرد رگایلو * ملقم ورم وتب نم لثاس ! مته مناخ اب مهزوركي ,دنکیم هیرگ . دنتسین «سورک  اوئا نم الآ هک تفواهب یگنسوجیپ . درکی ینوینوتنآ .

 نیازا یدایز رادقمو .تسا «هطبار» ؛ مینکب نییمت فیلکت

 لوس شا ین ا نفت

 اتقیقح,تسه نوکی ریقاس ملیف هک یتقو
 ار ان ملیف مدآ هکدراد یمورل هچ

 متشگرب آزویف مینمو «آ دنک اشابت
 نالف یشقو « بوسخ » : متفع وا
 ارچ «تسه «ایزوب :روکول» نامتخاس
 عین اتسدامیپ نالفهب عجار الصا نم
 3 منکب رکف ,یاهتخاس جدننسرد وت

 ودره ۰ بوخ : شویراد
 ۱ دیاهتنک_درخیب

 و تسیچ نم تالکعم دمو وا هکملیام نم . نینهسپ ؛ هل
 : منک ادیپ عالطاوا تالکشم زا مهنم
 دوجو هب یناسنا ذطبار كي یروجنیا
 - دیآیم

 :ازا امت : شویداد
 . دینک تفرشیپ دیهاوتیم

 .تانیمهطتف هل اسب مدقم
 نآدیراذکبیپ : شویداد

 داکناجن زرد دراد هک یتکچیشدآ
 مه شرکف زا هشوک كي : دنکیم
 «ایلیژانب»و «هزوبروکول» شیپ

 راکدیزاد هکیتقو مه امشو .دشاب
 ناتدوخ رگا لاحرهب ۰ دینکیم
 ایئدرد هک دینادیم , دیهاوخت مه
 ام .دنزاسیم یئاهملیف هچ دن داد
 نایرج رد میناديم نامدوخ هک

 هابتفا كي اش یلو : مدقم
 مراد اجنیا رد نم ۰ دینکیم دگر رب
 دراد مه هت اخراکب « مزاسم ملیف
 هناخراکنآكيتسال  دزاسیم كيتسال
 یاهزاین میقتسم تسا وخرددروم نوچ
 اد شدوخ نآش و شزرا تسا هعماج
 و یرکفقلخ شزرا یلاو هدنکیم ادیب
 شزرا ناش رد یونع« للاسم شزرا
 ارز لاکشاكي . تسیثیداع لل اسم
 تایداموتتهرفهک تسا نیبهامعماج
 .دنتسیف ناشكی رد

 جایتحااتدعاق هن شوی داد

 یسدافملیفهک تسه یسراف ملیفهب
 هدمآ ردیگ رزب تمنسكيتروس هب
 جایتحا كيتمالب هک ردقن مه تسا
 جایتحامه سداق ملیف هب , دنداد
 .یل و.دشيم "اس هن یگ و دن داد
 هک یئاقآ نآ دهاوخیم ملد نم
 نارهت دد اد كيتسال نالف دداد

 «بلناد» التمهک دنادب .دزاسیم
 .دنکیم راکچ دراد مه

 یکیتسال عو هچ پلئاد دنادب دیاب
 راک نم تسا رارق رگا دهدیم نوریپ
 شراک دیاب مهوا ؛مهدب هلارا .بوخ
 بار كي نیا ,دشاب ییوخ حطعس رد
 هک تا هلبار .تسات رایچ ,اتودود
 دی اب همه . دئادرکیم ار ندمت خرچ
 متسیس كي و دننکب تیلوئسم ساحا
 رد حیحص «یدومع - یقفا» ییابزرا
 . دشاب هتشاد دوجو همه راکدروم

 ۳۰ هحفص رد هیقب



 4 نارگیزاب

 رااااف مد هر ماهارگیرنه

 تن وماراپ ی اینک ۱۹۷۰ لاس لوصحم

 یلی» كي ماهارکیرن 8

 یریسو طرفمقالع . درادنیشایع

 هب و هداد تالمجت هب یریذپان
 یشصوصتم « یراریفد

 یو ددپ . دزدویم رخق داوسب
 یاج هب باسح یب یتورث شیارب

 یرنه فمولاعم ۰ تسا
 دنک یم حرخر تب اسحیب دایسب یتح

 -شردپ
 !رسنآ وا هکیمیرم ک
 ماجنارس - دهدیم فک زا

 . دیشک دهاوخ هت ذورکپ

 «تکب»دوخ لیک و ذا یرته
 رطاخنیمهب و دیآ یمن ششوخدایذ
 یلد . دوریم وا غار هب رتمک

 وا نوت

 هب دنکیم عدرش كناب هکینامز

 وا هک ی نالک ی اهکچرسب هکنیا

 تدوشم
 ناعت دایسب ربخ تکب . دورب

 وا: دهدیم یرنه هب یا
 ًایامس دو تورث یو هک دیوکیم
 هداد تسدزا یلکب اد دوخ
 درم كي الاح یربع
 . تسا یلقم
 هب یدیما دناوت یمث رکید
 قشع»شدوخ لوقهبوینادنکشوخ
 یگدشنذ زا ندرب تثلو «ندرک

 ۱ دشاب

 دیدم او

 و هدرفا ایحود اب یرته
 ادتسود ٌهناخهب شوشم راکقا

 ات ددرگیم زاب رهشدد شیابیزو
 ددوم دد « دلوراح » شرک ون اب
 داتفرگ هک یاهدننک دیموت تیمشو

 دل وراه.دنک تبحص تسا هدش نآ
 نیا زا نیرکهاد كي ناونع هب
 .دهدیم داهنشیپ یو هب , تیضو
 لومتم نزکی اب رتدوزدچره هک
 ۱ دنک جاودزا

 نیا ذا هک تک یما دیک قو دنکیم

 نیا هچ . دننکتوعد
 و دنمتورت نذ كي ندروآ ریکهاد
 ۰۱ تسا داکنا له

 ادیپ ات یربه لاحرهب اما
 یدادقمهب , لومتم نزکی درک
 دریکیممیمضت دا . ددادزاین لوپ
 دیامنب ماو یاضاقت شیومعزا هک

 یلقمزاهکیلاح رد یرهومع اما
 تدش هی یرسه یناهگان ندش

 ۰ دنزیم ههتوقو هتفرگ ش
 یفلیمنتفرگ ربینبم ادوایاضاقت
 .دنکم ددیوژا ضرق هناونع هب
 یرنعهک دداد دیدرت واهکنآ هچ

 زاب یو هب ار
 دهدیم ثانیمطا یرنهیلو . دهد

 هب اردنمت ورگنزکی

 ایم نيا هناوتب

 : دهاوخیم هک
 و دنک جاودزا وا ابو هد روت

 دورهب هب یگ اه ؛دیما هزون» نیا رب ان
 وهب ندیشخپ
 ی هب اهنت یرح
 و دهدب ماو یربه هب هک دنکیم

 ودع .دداد دوخ
 تقفاوسم طرد 1

 فرظدناوتف یرتح رکاهک
 , دهدب سی اروا لوپ هتفه ش
 ربارب هد هک دشاب هتشادقح وا
 یدژا اد هدش هداد ماو غلبم
 نیا داجان هب یرنه ۱ دنک هیلاطم
 .دریدذپیمادنیگنس طرش

 یارب اددوخ یوجتنچ وا

 تافالماد تراع یلاس وا هکیئاچ
 ویسکسو دنولب نزکب » دنکيم
 اهنآيانشآ . نیکناتوهشداپسب
 همادآمه بوخ ودوشیمعورشبوخ

 رد یرنه هکنآ ات

 تداهیل اس » هک دیاییم
 فرات دح زا نارن

 یو هگنچزا دوزيلهخ نیاربانب
 کیم

 دنکیم ادیب

 .ادزب
 باسح,یرتهرک ون دل وداه»

 دداذ : درذگیم هک اد یئاعتن
 تشذگ مغریلع و

 زوته اتم
 .دنک |دیپدوخیارب لومتم 0

 ساحا اضقاو دا رظاخن
 دوشتو حارا

 كيرد هوب» شتسودو یرده
 «هفیلناک ایرولک» اناخرد یتداپ
 یتداپكی نیا .دنیوجیم تکرش



 دوختقو ماعت ,فدههب لینیارب . یارب- اکیرمآ یانص دیقف نیطالس
 هایگهنیمذ رد هملاطمفورصم اد «وب» . تسا هتشاذگ یاجهب وا
 :رتسه » هک دیوکیم یرنههب
 1 ان دواب دوطب
 كيددی اهدت هبد تسا

 اتیرتهو یرنسه یاهتا هعدخنیجود دنچ اب هوکشرپ
 زا یرنح هکنآ ات دبای یمهمادا

 جاودژا یاضاقت دنمتورث هز
 نصطم اریو «اتیرته» ادنکیم . اتیرنهیمرگس اهدت

 وا یاضاقت دهاوخیمن هک دزاسیم | «یم
 نیمه فرظ هکنآهچ ,دنکدر ار اد دوخ تاقوا یمامت وا

 ددو دنکیم ملعنیا هملاطم فقر
 داتسا نسین ناشیلحم هاگشناد
 مامتیرده .تسا یسانش هایک ه عود
 بلج یارب اددوخ یاهدرکش

 -یمیمسو دربیمراکب تی نههجوت
 ؛دنکجاودزا رتدوز دوخ بذاج نوتفم ادوا هکدنک
 دوخ لیک و « دمب ذود حبس نیادد مهیدح ات ًاقافتا هکدزاس

 تسود اهنت و  اداتیرته وا .دباییم
 زور < نو اتیرتهو دنکیم توعد ین تم

 كم . دژاس یم علطم یتجاودزا
 تدشب ربخ نیا ندیتشاب نوسرف
 وا . ههدیم ناثت لمملا سکع
 «اتی رته» اهل اس هک دنکیم فارتعا

 هاگچیه اما«

 وحن رههب هتفهود نیا فرظ تسا
 وا .دنک جاودز اتیرتهای نکمم

 ریدیلیخ رکید هک دیوکیم , دا
 هداد لوتیرکید سک هب واو هدخ
 .تسا

 مهتم اد یرنح ,نوسرفكم
 بحاصت رطاخب هکنيا هب دنکیم
 جا ودزا وا ابدها وخیم تی رتهتورث
 یم نکمطم ادوا اتیرته اما دنک
 لامبحاص شدوخ یرنج هک دژاس
 انب و تسا یهجوت لباق تنکم و

 الاحهک یرهومع ,دیوگیم ككرت اد

 تساهدشربخاب ایاضق همهزارگید
 هد و نالک ءرهب هک دباییم ددو
 دناوتب هدوب راودیما هک یربارب
 هداتفار طخ هب ,دنک هل اطم یرتهذآ

 [تنوسرف كمهب هلصاف
 وا یارب اد قیاقحو دنکیم
 كم هک تسا یهیدب و .دزاسیم
 اتح نیا رب فوقو زا نوسرف
 هدز قوت و لاحشوخ دح هچات

 م دنک رپ ار

 هنالقاعلیلد یک یذاب ی

 نتفرک ض رقیارب یزیگنامحرتو
 یم دا . دروآ یم شیومعا لوپ
 ینارحب طیارش كيرد هک دیوک
 اما ۰ تسا هتشاد یشک دوخ دصق
 مامت گر سمزا لبق هکنآ رطاخب
 « دتشب ثاماس ورس اد شیاهداک
 .دنک ی م ضرق یره ودعژا یفلبم

 ءرتسمادع ۵ «نوس رفكم
 لیلد بجع

 یسلو , تسا
 اب و دسدددم نا

 اب لوپ رطاخب یرنه دننکت رکف
 شکچ هتسد , دنکیف جاودزا وا

 یمو دداذکیم یو رایتخا

 . دوشدا زگر ب ناجاودژا مسارم
 . هژادریب شیومعهب | ددوخیهدب
 یپیلیخاد عاضوا هکنوسرفكم
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 هتفرد رهچونم : همجرت
 ٩ روطچ «عنام» - لاوس

 یاهملیف ماست نایمددو ماهدیداد ( عنام ) - یکسنالوپ
 يصقو نم . مداد تسود همهزآ رتنک ار یکینیا یکسفوم یلوکسا
 ًاتمض . موشیم تحارات رایسب , دننک ماهدز .دتنکیم یعس متیبیم
 توست یونارف یاهملیف بلغاذورما هک تسا یهاد نیا

 مسربیم مدوخ زا ًاقاو ؛ تساجک زا شتلع
 نوریب ۳ امن زا مدآ یتقو ... هاتوک یاهملیف متفایم روت تسنک
 یسکره .... دکر تب دوب كيدزن ...اوهنیاب دوب هدرک اب شاهلک دمایم
 نان نکمم ذرط نیرت حاد هب اد اههقح نیرتشیپ دوب هدرک یعس

 یردادقسم هتبلا داد تیمومسع روجنیا ناوتیم - لاوئس
 نیا دد همه و دوشیم هیهت لوصاو تروص نیااب لذتبم یاهملیف

 .دنتسه اهنیمه طقف میعموح ی اه رظن قافتا رما

 دویجد تقادص نودب ینه !تسا رتشیبیلیخ  یکسقالوپ
 :وبیجع یلیخدا رفآ یتح هک دینک قثک دیتاوتیمنینچمح .ددادن
 دیه ناشیاهراکب یثزرآ دن راد هک یتقادملیلدب .دیچیپ هیحورایو
 .تسا قداصتای ددت وم یتحهتوکتیدب

 اب دادوگ و یکشوم یلوکسا دینک یمن رکف - ملا
 1 دتشاب تقادص

 قدامهک تفگدیاب لاحرهبو .ارچ ...متادیمت  یکسنالوپ
 (عنام)ردمنکیمن نامکیکشفومیلوکسا درومددیلو تسین یفاکتدوب
 تسالکشم یلیخمیارب یکسفومیلوکساا ندزفرح .هدوبتقادصاب
 اب دایسب مدتعسو مرادهقالع یلیخواب هک یتسود .تسامتسود نوچ
 مداودسما الاح .دادباوج هیاب ودیدرکلاوتس امشیلو .تسادادمتسا
 «مدادن تسود شیاهلیف رد هک هچنآ دیقزا اردوخ یکشقومیلوکسا
 ۰ منکیم یکف دوطتیا ًاقاو .تسا یدارسیا منکیمرکف نوچ .دناهرب
 هملکنچالبق شیلوا هداب ردمدادنتسود وا یاهملیفرد هک تسهزیچود
 . ماهتنک

 تدافتم یاهزیچ ندادناشن ومدرم نتخاس توهبملیم نآ و
 نیدب !ناتسداک منکیم یداکكي ثالا :لیبقذآ .دوش هک تمیقرهب تسا
 مهاونیمهک .(دوب هدرک مهخیلبتهداب نآ ردیتح) دوبهتفک البقهنوک
 شمود ملیف دد هتکف نیاو) مزاسب یا هقیقدتشهای یاهقیقد جنب یاهنالپ
 نیا ماجن اب رداق طلست ودومش لقادحكياب یسکر هیل و :(دشیم هدید

 تالپكي طقق هک مزاسب یملیفمهاوخیم هک میوکب متاوتیمنم .تساههمشچ
 «..؟یچیارب اما !دشاب هتشاد

 نمرظنب ًاقافتاوهدرک ادداکنیا (بانط)ملیفردالبق كاکچیه
 هک دنک «ریذسیانلمحت ًاقلطمملیف كي «تسا قلطمتسکش كيمليف نیا
 یاجببیت رتنیابنوجوتسا نالپكي اوچ .ددوآیمردٌمادمدآ رفک
 تسیابیم.دخرچب یتیشدود نیبدوددن داذگب تسیابیمهنحسندرک یلق
 نیدودین امز طقف هک نيایاجب دادنب روددروخب و درک ادیپیزیچمثاد
 هچنیتث .دوشهدادنیرود دروخب هک تسه ینینمزیچ هکدنژادنا راکب اد
 :وشیم چیگالماک هک تسهدئاوز ددقت آملیفرد هک نیا

 -ریگتسدنامت دایآ زا یزیچو .ميراکیاجک و ميئاجکم يناديمت

 هقلحرسه :هک شا ولیلدكيب .دداد یاجنآ رد زیچ همههکدوتیمن نام
 دنکیملافشا اداضف هک نآ لیبق ذایرب

 یه ورد ؛د یودزا اینالپ امشیتقوتقونآ .دوشیممامت ایعورش
 دید ديناوتیمت هک تسهنآ تشپیزیچ هک ديشیدن|یم دوخب دوخ دینک
 یو رفنكی تشپای داویدكی طقف هک دیورکیمهجوتمهن افأتم ًادمب
 -یم عورش ون ادب 0 هک یاهبعجنیا - هدوبیقودنص
 ددومنٌیادد ...یکیدداوید كيژاب و داویدكي دوش
 هنادرگ داک ی ای میاقا رکفبهکد وب (باتط)ندید نیح
 (طایحبود ءرجنپ)ملیفات مدوب كاجیه ناقاتشمزاالبقنوچ .تسایگدزب
 (طایحب ودءیجنپ)ژادمب ارباتط ًاتمض)مدیدارنآ هنفدمتیای داهچ هک

 میاسب یفطل چیه ۰ منزب فرخ هاکسجیه زا متساوخ یمث یلو . مدید
 . درادن

 نیمودو » میوکب نخس سو مهدیم حیجرت
 - یمت.«هنارهاش»یراکفیرظیعون :تسنیا میوکب متساوخیماکیدارریا
 ددو - و دراذتهت فی رظیاداهب یطبرهک متزبفرح یمقاورمشزا مهاوخ
 و یزاسبیادا ".دباییمناکما تیمیمص تروصردطقف - نیندروم نیا
 یکداب هکنیا یاجب هک اههچبلثم :ميوکبمهاوخیم |دندوب یساوسو
 دننکیم(نمونم) یلک عوضومنیافآرطارد مهاوخیمتابن بآ دنیوکب
 ؛دیهجوتم .دروایمالاب ارمرقک هک تسا اهزیچنیا

 زین اهوکتفگ ددالاح هتفرک شیپهک یئاهشور نیا هنافساتم و
 هناقسأتم ميوکيمیتقو دیمهفبدیناوتیمن هن افسأتم هک -دوشیم یاحا

 زا رپ تاقوا بلغا شیاهگ ول اید نوج ! هناتخبشوخ متنکیم تسیابیم
 .تساهناکدوک یاهیابادا دوجنیا



 مداودیماو .متسهیقابقلطموا دادمتساهب مداتتعا رد نم یلو
 دهاوخ عقات شیارب تسا نآ نتخاس لاسردهک یملیف هک. منکیمرکق
 دیاش .دنکیمت یژاب نآ رد شدوخ ًایتاث تینوازا ویداتس الوا . دوب
 یدب رگیژاب میوکب مهاوخیمت السا .دشاب دیفم شیاربمح اب ودره
 اددوخ 211:0۲عجد 133)عممزو یاهملیف اب ؟ سکعرب الماک . هدوب
 فرسح یعیبط .داد ناشت ناتسهل ناکشیپ رته نیرتهبذا یکی ناوتعب
 شیاهملیق رگا طقف ... تسا هداسو تسدد درادن یکلک جیهو دنزیم
 هداملاقوف ( 10و:۶0۴15 ددوم لغم ) دژاسب تسناوتیم دوطنآ مه اد

 . دشب
 یئاههمانربای همان رب ایآ : ناتدوخب میدرگر ب الاح- لاوئس

 3 دیراد
 مناديمنزونح اما مداد تنومادایاب همانربود س یکسنالوپ

 .دشدهاوخ ارجا لوا كيءادک
 دداد نآ یود تافوم ناویا هک تسا ینرتسو ملیف شیکی

 خیداتزا یتمق ودتفایم قافتا ۱۹۴۶ردهک تسایاهمقاو .دنکيم راک
 نآ هدایدد یلو هدمايندد ملیفب زوته هک تسا یعوضوم . تساکیرمآ
 ( یلیخت -یملع ) باتک كي رکید هژوس تسه یناوارفدنتسم تایبدا
 ماهدناوخار شفصن طقفنمدتسانآ نتشون لاح رد سشفلّوم هک ,تسا
 تفگ مهاوخن امشب اد فلم مان : متسه مود همین رظتنم هناربسیبو

 یلو. هدش بلجرایسب مهجوت طقق :
 .دشدهاوخ یبوخ باتکم کیمنامگ

 یرگید فرحدیلیام هبحاصم نیا همتاخ زا شیپ - لاوئس

 ؟ دیلاز غیب
 ميوکیدهاوخیم ملد هک تسهاهزیچیلیخ انثملعم - یکسنالوپ

 داوشد تیاهنیب نداد خسای دننکحرطم یدوطنیااد لاوتس یتقو اما
 یلاشم كي بوسح »۰ دنیوکب ناتهب ناهگان هکنیا لم . دوشیم
 ... ۱ ثزب

 نیادد دمآ شیپ (یلیخت- یملع) ناتساد فرحهک الاح یلو

 تسود ًاسقاو هک تهعون نیاز ملیفكي طقف میوکب مهاوخیم هداب
 نیرفن هدکهدژ» مه شیپ یدنچ تسا «یئانف هیدوادنآ و ماهتشاد
 اما .دوب هدش هتخاس دب و لیلق هیامرساب يملیف هک مدیداد «ناکدش
 یگدزب دایسبملیف تناوتیم .تشاددوجو نآ رد یاهداملاقراخ هتکت
 اکیرمآ ءژادناهب هسنارفدد (یئاضفهیدوا)ملیفهکنیاذا نم یلو دوشب

 بقع یمک اهیونارف منکیم رکف. میجمتم تفگنراق لابقتسا .دروم
 دننادیمن دوشک نیا رد هر

 ساحخشا الثم . دن رگتیم نآب تموصخاب هنشابن ربخیب نآارکا ای
 یلاح دد دننادیم .دئاژای كحضم ادملیف یادتباهکمنیبیم اد یدایز
 هد تایفشک زا و , هدشهتخاس , رقب لش یئاقیرفا داینب یانبمرب هک
 .دناعالطایبنآ زا اقلطم هنارفددداکنا یلو تسا ریخا لاستسیب هد
 یاهدیمهف صاختا یتح . منکیم تبحم نایانشآ اب هدابنیارد یتقو
 مولعم لماکت ددوسمدد , دننکیم هعلاطم زیچهمه ءدابرد رها هک
 لفاحم ثامحردمک مينيبیمو . نداد دارق نیوداد دحرد ژونه دوشیم
 سح . دوشیم یقلت تموصخ یعوناب (نایرع یاهنومیم) لثم یباتک
 .دژاسیم ناتتحاران منکیم

 یونارف هیحور نوچ تهج كي زا دیاش ء هلب - لاوئس
 تهج زاو - هدن امیقاب «یملع» دوخ یمهدزون نرق یانععب زونح
 نوچ و هدوب هتسب ؛ یصاخ یاهیزادربلایخ یورب هشیمه رگید
 زا شیب اب داد یروربلایخ زا ینیعم لکش رب هیکت یزورمآ ملع
 (موشیمیتلتطحنم یکدنا زونه اجنیاهک) ددرگیم حتنم ناب یو
 لابقتسا (یلیخت - یملع) یاه ناتسادزا رسا تسین روآبجعت
 ٍ دوشن یبوخ

 هسیدوا )نوچ .منکيم بجعت نآ زا دوجو نیااب -یکسنالوپ
 ۳۰ هحفص رد هیقب

 1) 5قفت011 0۳۴

 ترتص ناج. نیز ار اس لکیام : تعرخاب
 وگ اتیپ الوت اب یلحوفلودآ

 هک یملیف رد یناوج روش - ناجیهو قشع

 .تسا هدش هتخاس نا وج لسن رطاخب



 : امنیس گزب ذادرب دون اب یئاهفرح

 یورماش نومل

 مش رظن هب : شود ناژ
 دادربملیف کی تیفیک نیرتمهم

 4 دشاب دناوتیم هچ
 لاوئسنیا : یورماش نوئل

 شباوجمنک ی م نامک ,تسایلکشم
 یریوصت دوعچ دینادب هک تسنیا
 نتایوحتدهاوخیم نادرک راک هکار
 وی دانسرده5 | ریزیچ رولمچ ودیهدب
 سوسحمهدرب یود دناوخ دوشیم
 درک شومارف دیابن نوچ , دینک
 : دوشیم هدید هدرپ یود هچنآهک
 هدسید دادربملیف مشچ هچیرد ژا
 ادادربلیفذا یدایسب ,تساههش

 یدحب یسلو دسریم ناشروسش
 هاگچیممک تسهناشراکرد

 فرح اهن[ فرع فالخ
 یزیچامش زا نادرک راک تافوا یضمب
 نسیا دینادیم امش هک دهاوخیم
 ددنم رلننب , تساطخو طلغزیچ
 هک ددادن یبیغ دداوم هنوگ نیا
 هداد ییضوت بلطم نیا شیارب

 نوچ , تسایمیبط عوضوم , دود
 رتشیب دادربملیف كي » دشابهچره
  نادرگ راک كسی زا
 امشفرح نادرگ راک کا هتبلا اه
 زج تسینیاهداچ , دنکن لوبقاد
 دینکیلمه ادشرلنن هکنیا

 شمرن رکیدتیمها اب هتکن
 یارب « تسا نیبدود تاکرج دد
 هدشابشیاعن لخادرک اشامت هکنآ

 « دودتاک رجهجوتم هک تسا مال
 كينکتدهاوخب تعامجرگ |.دوشن
 .دوشیم آ هجوتم : دنکس ح ار
 كينکت .دنکی مشومارفا دناتسادو
 با هکنآنودب دوش لیمحت دیاب

 به عقاد دد : دوش سحرمآ
 0 هداس ذا رت لکشم
 ادشرمع زا لاس داتشه وسلکیپ
 كي دتاوعب هتتشاذکن یا یور
 .دشکبشدوخ كبس هب میقتسم طخ

 یوید» عون شال هبک ملیاممه نم
 ذاجیاو «نام

 «كنر» امهدیتر شود
 ؟دوش هتفرگ راکب هنوگچدیاب

 ۱۹۳۹ لاب:یورماش نو
 اد یرادربسملیف هزات هک اهتقونآ
 سهعورش دد :مدوسب هدرک عورش
 - ینکت ها رفتكي هشیمه هتحم
 میظنت هب هک تشاد دوضح «رلاک
 هکنآ هجیتنو تخادرپیم اهگند
 تداعبهیبش نامذنآ یاهلیف همه
 چیه «دندوسب دیع بش یاهلاتسپ
 هدید اهیکعزد كيتامارد زیچ
 كني هفسیظو هکتآ لاحو دشیمن
 «تسا ندرک هژیتامادد دادربملیف
 ادیدیفسدا وی دالغمهکدشاب انب رگ
 مغاب لیام دیاش ,منک یدادربملیف
 نآ هب زبس اییبآ یاههیام یمک
 و «اکد» اد راک ن زن تایپ

 یگنردیاب هدناهدرک زین «نگوک»
 كيتاماروهولج هک درک جتج ار
 سلاکینکت نیصسختم اما ؛دزاد
 ,دئدوب فل اخم اهراک دوجنیا اب

 ملیف « كنيکیرده» اب هک نام
 زا نم ؛میتفرگیم اد «هایسیوق»
 - ورپ یولج یکند یاهنیتالژ
 مدرک هدافتسا اهروتک

 یلودش یوزهدایز یردق راک نیا
 یبمیبط :دوبندب هجیتن لاحرهب
 نیصصختم طیارشنیا رد هکت سا

 دندرکایب لاجنجوراج یلاکنکت
 نم زا «لوتاذ» هن

 امنیسدددیدج یژادرپكنر بتکم
 نسب ارراکسا هزیاجو دش حاتتفا
 .دنداد

 یسگند ملسف نیلوا نیا -

 لاحب ات نامن ثآ زا هک

 - ماهدرک ادیپ یدیدج براجت
 مهاوخیم هک دایره ,عقاولایف
 یاهملیف,منک عورش ادیئهزات ملیف
 تاهابتشا ادابمات متیبیمارمایلبق

 .دوشرارکت
 ادیملیف دوطچ :هشود ناژ

 ؟ دینکیم عدرش
 ویدانسادتبا :یورماشنولل

 :نادرگ داک اب دمب و مئثاوخیم اد
 -یحتحب یابل حارطو ژاسدوکد
 دوطبمهم تامیمست الودعمو منک
 هدوشیم ذات هارتشم

 راک عورش رد : هشود ناژ

 -رونذرط هداب رد یقیقد یاههدیا
 و دیداد یزادرپ

 یئاههدیا :یدرماش نو
 هتحصود یکی زا دنپ یلو .مداد
 ملیفهک موشیم هچوتم اجیردت
 لوس »دین دوعم سی اب ماه
 نادرگ داک .دوب ریذپ فالستا دیاب
 اد اههنحص ؛ دنک یه رییغت الویعم

 دیب یملرادتیرکیدلکشومفاب
 ز هشيپ رنه تسا نکمم هک آ ای
 هک , دشابن كينزوتف نادنچ ملیف
 > هدرپیوداهن آ هکشیا طاخب
 اهزیچیلیخزا یتسیابدنسرب ظنب
 تیم کافه هیکرطترم

 و قیقد تالیکشت کیرمآ یامدیس
 تحت اداههثیپرته : دراد یمظتم

 یدایز حراخمو دریگیم دادرارق
 لمحتم اهنآ ندرک دوهشم رب اد

 یکدوسرف دنح ات
 تساجنیا .دشکیمراک

 نم یلصا یاهتدارمو تمحذ هک
 یئاههنحصرد الوسم , دوشیمزاغآ
 صوسخب « نذ یاه هشيپ ره هک
 یزاب,هتشذک اهنآ زا ینس هک اهنآ
 «نویزوفید» عاونا ژا نم دن راد

 امنیسودهیاک؛ زا لقت

 هشود ناژ : زا هبحاصم

 نیاهکدینک دو , منکیم هدافتسا
 تهجنیمه::تسا یلکشم یلیخ راک "

 بورشمنآرادربملیف شک |هک تسا
 یاهسرق هشیش ایو | دنتسه داوخ
 ادبداد پیچ رد هدننک مارآ

 هاتهدسیقع : هشدد ناژ
 ؛ساسحیلیخیاهفیئاکن ةراب رد
 ٩ تسیچ

 زا : یورماش نونل
 مشوخ یاسح یلبخ یاهفیتاکن
 تالکشماب ههجاوم دد , دیآیمن
  ؛تخاس بوخملیفنا وتیم هک سا
 دشاب تحارراک هک دشاب دارقرگا
 زاین «رجنیمرپ» الشمهب هن رگید
 ۱ «یورماش»هب هنو دوب دحاوخ

 تک ح نالف دنیوگیم ضرفلاب
 ءمقا واما.تسایئهداس راک نیب رود
 هک د وبهمه دحدد تک رحنیا رگا
 .دم ایمن باسحب یبوختک رحرگید

 سیبعت دادفررطامش ایآ , وکتفگ

 یاهیپک هیهتهبو دسیتسه تقیقح
 و دیرادن یداقتعا نآ زا یساکع

 ال اوج : یورماش نولل
 ءادزا اد
 ب هک مهدییم
 .دشاب هتشاددوجو بوخرادربمایف

 سکع -۲ نتشاد بوخمشچ -1
 عدرش درجمب یلو , ندوب یبوخ
 ندرک شومارف ارنآ ملیف
 نتخاس كيتامارد هادنتناد -۳
 دون نازیم : ندوب یلبع -۴ دون
 سه یارب مژالتازیهجتو مزال
 :ثدوب دادربملیف-نتننادار هنحص

 مه دسیاب ؛ تساندوب زاب رس لعم
 ۰ تشاد نسیلپیسید مهو دوب لاعف
 نادرک راکمقاو بابدااهنت نو
 تیضو تاقوایهاک. نیا - تسا
 مامت ال ۰ تنایلکشمدایسب
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 . .:بناگشتفا - اط

 دا ترصن» هتخاس (یچاگشرد) ۲7
 دادزنم یاهبلیف زا یکسی قحب «یمیرک
 هنیمز .تسا ناریا یامنیس هدش باسحو
 رظت دد نآ یارب هک یبوچ راهجو ملیف
 نکیدکسی اب یبیجع ذرسطب هدش هنفرک
 ملیفرگادوب دهاوخ اجب و دراد یگتهآمه
 یامتیس دد یدیدج زاغآ رس اد دوبزم
 ملیف یوتحم . میدوآ ِباحب نامروشک
 هک یتقند هداوناخ ود یگدنذ نوما رپ
 . دنزیم دود دراد نآ هدنیآ رد جاودزا

 یتخادرپ زین و لیصا قحب دتسا دیدچ هژوس
 ژاو مدیجتم هتفر راکب هژوس هئارا رد هک
 ملیف یاهتیصخش « تسا هدوب قمعت یود
 تیصخش و دنشابیم سوسلمو هداتفا اج
 .ددوخیم متچبالماکناشدوجو دد یناریا
 دوجو اب یچهکشرد اهژانوسرپ نایم زا
 دض و یفتم تک اداک, شندوپ شفولفیب
 «یمیرک» ششوک مامت اب هک دادین امرهق

 دوراب . درکسیم ادیپ :
 یئادنز و ءالهش» هویب

 ناتدیجتشویوخیا

 دیک ات هنج بوخ یاهیذادرپ تیمخش
 رهوش رتک اداکیود ددومیب
 شخب تقیقح ددو تشاد داریا یاج هک
 هچب) دوب هدرک لانشا ملیف رد ار یدئاز
 هناخ ذا اروا شان رهوش هک یکچوک
 ای درکیم هبرگ هچوک ددو هدرک نوریب
 لهاجنآكلتم ایو هنن رعوش مایفشیامن
 تاهننرهوش نمرکم , هک هناخ هوهق یوت
 هدولآ دح زا شیب اد ملیف یاضم (متس

 دنچ دوب یئایژد اشیا . دندوب هتخاس
 هتخاس رود یلسا لاور زا اد مایف هنحص

 هديجنتاظحل زا ملیف دوجونی
 یاربهکدوب داددوخرب زین یبوخرایسب و
 تخاسیم مهارف یدایژ تازایتما ملیف
 نورکبآ و طایح نیبام ندیشک راوید)
 تین هب» رکسید ضوح همیث زا هباتفآ
 رتخد ندرکبلاق و دشاب لالح هکنیا
 ژارتیت زین و «!یرتخد هچ مهنآ» یاد
 ییوخیاهزنطژا (هکشرد هندب یود ملیف

 دوب هدش

 ۱ اب .دوب

 تیاعراب (یچهکشرد) لک .دندوب دادروخرب
 اما فیطل زنط كيو یلوصا لاور

 یکی شاهدیجتسو قیمع تخادرپو هتخپ
 بوصمناریایامنیس یاهملیفنیرتهب ذا
 یاهدیدنسپ هی ودنینچ تسا دیما هک دوشیم
 یامنیسكی بحاص زین ام ات دوش بیقعت
 . میوشب شزدا ریو لیصا

 یحلاص دیعم
 ششوک ۴۵۱ تیاهن دافرد«وفورت» 7

 هک دنکیم یاهعماج تایصوصخ مسد هب

 تیمقومرد یناکمو ینامذ دامبا ظاحل زا
 دناوتیملیلدنیمههب و درادن دارق یصاخ
 . دوشرولبتمو دیامنبخر یاهدود ره رد

 هچوتاب . تسنیا هجوت بلاج هنکن
 وفورت یکند راک نیتسخن نیا هکنيا هب
 یتحهک گند رصنعذادا . تساامتیس دد
 دوشیممارح هگ دزب یاهنادرک راک تسدرد
 هرهب دوخ مرف نیرتزجوم و نیرتهبدد
 یتسیرک یلوج ندرک ادج الثم ۰ هدرب
 یثءهوهق کند نآ اب ریجتکنآ هلیسوب
 یرتسک اخگن ربیثاهسابلهکنیریاس زا
 -دوک دایو ,دنتشادنتهب فلتخمیاهنت اب
 یاهگتدزا تناعتسا اب هک هناخ نویسا
 راکبا یسمه ینهذ یکتخا یبوخب هدر
 یتسیرک یلوج زین ادوا لر هک س رثدو

 یورهب دیک ات - هیحا

 ریگتسد ادوات دنیآیم دن دادی

 وفورت - دننازوسب ار شیاهب ات و هدومن
 هرهب نمض كيتامادد تاظحل قلخ اب
 هیام دوشیمقفوم كينکت ذا تسددیریگ
 طسب دمبیاهیناکس دد هک اد ملیفیلصا
 .درادیم نایب دب اییم

 هیحاتتفا یناسلیف ژاتهملوسف زا
 هکیل احزدیمومع یریوصت دد امهک تسا
 ششوک دهاش هتفرگارف اراج همح امرس
 بتک ندرکر پ ذا یارب «باتک یاهمدآ»
 هورگ نیاربهرهکیل اح رد .ميتسهفلتخم
 هشیمه عضو هک دهدیم امب اد دیما نیا
 . دئام دهاوخن ناسنیا

 ایرآدادرهم
 «۳۵۱تیاینراقد ملیف : امشیس هراتس

 شیموبع شیامن هب راودیما یاب اهن الفاک
 شیامن ناثاوج یزکر عخکرد رابکی « میشاب

 اجنیارد ارملیف امتسودنی المحتمو هدشهداد
 . دناهدید

 ملسف هیلوا یاهدحس یتقو 07
 یمیجاشامت اردننکیم زاورپ اهكلكل
 مهوت نیا لوا هلعو دد هتیب
 یلاودرد مهنآ یقشعرثا كياب هکدیآیم
 یلو تسوربود هداتفا اپ شیپ و هداس
 هحسهپ ظننیا لاطباهب ملیف یدعب ییاقو
 .دداذکیم

 ورسپ كي نیب یتخعلباد زا ملیف
 دنکیم ثحب 4 تین وروو سیدوب» رتخد
 سیدوبمود یناهج ککنجزورپ رگارب هک
 یتدوصدد دوشیم ههبچهب نتفد هب داچان

 یکدناینورو همقاو نیا ذاو هدش هتک
 مهنآ دوشیم هاکآ دن امگنچ مامتا هب
 هدمآ رد كرامدقنب داجامکحب هک ینامز
 یکدنز سیدوب نودب هک لاحرد تسا
 ۰ .تسا هدشمامتوا یارب

 ندشأدج زایپ هیلوا یاهنحسرد
 ملیف ,اکین ودولزنم ناتلپ نایمرد ودنیا
 دزادرپمژانوسرپ ودرهب هناکادج .ذاس
 دوخان روطب اهنآ مادک کم ينيبیم امو
 باوخب و .دننکیم داتفد مهبهیبش هاگآ

 یحودشیارک کت ای امن عقاوبنیاودن وریم
 .تسا ودنیاینهذ قیمع یکتسبلدو

 بوخ «دنننکیم ذاورپ اهكلكل»
 دوشیمملیف بوخیاهن امز زا .هدشنیودت
 نایم كنج ههبجرد سیدوب هک ینامذ زا
 تاظحل دوو دروخیمل لک بالجتمو نج

 نآنایمرد هک ناتخرد شخرج .درکدای
 اداکینورو و دوخ جاودژا زا یئاههنحص
 یمامت .دوشیم مک یاهلاهرد مک مکدیدیم
 ساسحاهکی دوط دراددول آ رابغ تلاحملیف
 یاهتیصخثهب تبسن یدردمهو ینیکمغ
 اقلادوخب دوخ یچاشامت نهذرد رثا نیا
 صقن نودبو هتخپ یاهیژاب . ددرکیم
 هکف لات اب یسکلآ و الیئوهاسان ایت ات
 رارق فذودتالک لیشاخیم یربهد تحت
 و یکداس و یناود كيذا دندوب هتفرگ
 .تفرکیمهرهب یصاخ یشیالآیب

 نابرگ دز نسحم
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 یا ربمادآ وهداسیلیخات دش اج نادب رتن اموکد شبنج
 «یبالقنا»ظنهطقن .دشاب نادقتنمزا یضمبیتحو نارک اشامت یتشیب
 ,سکس,. دوب مارتحا ددوم یتخاونکی ٌهلحرمات نان اقهدو ناررک راک
 هدیدان اهویدوتسا یراجت یاههثقت و ریپادتناونعب وشخو « تیانج

 یاهورپچ رتشیب لثم , رتناموکدملیف شبنج .
 .دوب ریکتخس درومنیا ددیدیدش هذادنایب دولعب: ۴۰-۱۹۳۰ هد

 نآ زا

 هدر طاخب دوویلاه یاهیدمک .دنتفرگ رارفنیحتددوم (یداد
 كنارف» .دندشیقاو صاخ هجوتدروم ناشی اهرکیژاب مسیل اوت اهكولس

 یارسب وا هک اهمیفیلیخت یاههعطق یارباد مسیلادوتانششوپ «ارپاک .
 نوچاکیرمآ یداصتفا طوتسنارودزا ییاهن اتسادنادجرد شنا یکیزاب
 هب تیمسا رتسو «دوریمرهثهب ذدیدرتسم» .«داتفا قافتا بشكيرد»
 مسیلادوتان داتفد .دروآ تسدبدوب هدرک ریبدت «دوروم نتکنشاو

 «نوتیک رتساب».«نیلپاچ» هژیدمیموتن اپ هنخرو صقن رهزآ بی رغ دوعت
 ار «یکرام ناددارب» یادصو رسرپ مسیشدان هب «دیولل دلوداه» و
 .دشیم لماش

 ارولتنمب دوب هدشدوبچم یدایذنامز تدمیاررب امنیسینه
 ,دنک ناهسنپ تشادرن اگتهب هکادینیدوضرق هدوشضرف «كيت امنیس» هک

 -یب یاههتحص ندوزفا ژاتدایع همانشی امنیابتقادد ددادن اتسا

 هرد۲» کر زب مهس .دوبناوارفو هدمعم یاكول ید نیبیجداختهج
 - یم امنیم هکدوبیئاورپیب تابثلیف یسیونداقتنا رمابدیقف +

 - شیابنندوب قداسونمومهلیسوب ظ
 ٌددشاب «تسا
 هدزتشحومسیلا روت ان بش

 + دوصتسهدنن اسرو یتعمرپ مهردقره .دایز يليخ تبحس تن آ شرت
 نیا «یرصب ریواصت» زاهناکیبو ادجیرما ناوننب اهاج یشبددژونه

 محردقره ؛یمیبطرظانمو اه زادنا مچ
 ضرف «كيتامتيس »

 وطسدا دض یدایمهدد نینچمه مسیلاروتان یوسب شینج
 نابز رد لیصحتل اغدافنایوجشناد .تسا هدشنایبعامتجا یلامتحا
 نامرهق كيناونعب «نمول یلیو» یعامتجا عضو هداب دداقب اس ,یسیلکنا
 نیرتذوشن اب ,لباقمدد .دندرکیمینارکت یتحادان ذاوبا یدژایت

 «لک و فوسص ات تشاد لامتحا یتشیب ۱۹۳۰ - ۴ «هعد

 «یترهالف تربار» فورعم نادرگ راک زا (دوب هدش پاچ ینیچنذ ًاهابتشا هتشذگ هرامش رد هک) «لامش دونان

 ناسا كي یگدنز تالکشم ندومنضامغا و نتف
 ا یکی «نیوا ریام» ۰) ٩۳ ۵لاسرد .دنهد دارقهذخاوم درومیلویعم

 «زلوکینیلداد» ,«دروفناج»تخاس «نیچربخ» ملیفژا .مانب
 -نبد :«دراواک لئونهتخاس «لذرمدآ » ملیفرباربدد «یترهالفمایلدو

 یلصا تیسش هک درکیسعافد لیلدنیاب «رتدآ كمزا داچ»و «تکح

 رد ینیچربسخ هبیداصتقا زاوتسا یاههزیگنا رطاخب «نیچ
 مدآ هملسیف نامرهق هک یتدوص رد « درک مادقا ٍشتسود

 ناطیش یرگن اپیذ یطاخب ین اطیشصیخشت
 تست دابعامتج ایل امتحاایعفست ایام :كي وب دین 1

 وچ ییاهملیف ۵ لا
 اهنيا مامت دوجو اب . «دیشروخرد ششک»و «یفاک رجنیج یتخیشوخ»
 -یمدیک اتو یراشفاپ كيتسیلاروتان یرگن ابیزرد یتاقبطبجعت یعون

 هدناهفرک رارق یسدربددوم لاحرهجالاب تاقبطرکا .دنک
 + (ینیلف)دنشاب هدشوجه ,(اکیسد) دنشابهدمآ رد یثاهروئاکی راک تروصب

 )ددشاب هتفرگ دارقمحرت ددومناشا یفدهیب رطا
 ی ارد دور دوویل اه یاهملیف دد هک یشوخ نایاب

 «هنارعاشمسیل ائر» یحابصدنچ یاربو .دوبهدش حیبقت یدایز یاهلاس
 یاهملیفدد «روهرپ كلاژ» شراکمهو «وماکلسدام» یوضارف نادرگ راک
 یاهنانیبدبیبسن مسیلاروتانشاخب «دیآیم ذور» و «دولآ هم لحاس»
 نطاخب « دومرپ» و «هنراک » سپس .دوب هتفرک دارق نیست ددوم
 هدوبممهس هسنارف طوقسرد دش هتفگ اهدمب هک ناشیاه مایپ یدنیاشوخان
 طوقسهنارفنآ دد هکاد یتلاح یی اقداس یلیخ دوطب لقاالای تسا
 «بیترتنامهب .هتفرگ دارق دیدش ٌهلمح دروم تسا هدومن سکعتم درک
 یاهنیسمامت «رلتیهاتیراکیلات زا »مانب شب اتک دد «رشاکارکدیرفکیز»
 برخم و دساف دح زا شیب اد یذان بزح تموکح نادودزا شیپ
 هیلع رب اد مدرم یاه هدوت ا دوب زجاع امنیس نآ هکاریذ دنادیم
 اه یناملآ یگدنز یبو هثید دد شیاهرات ندینت لاحرد هک یمسیشاف
 لیاوا و ۳۰-۱۹۲۰ ٌهدرد دنچره .دزاس رادیپ تلغغ باوخزا دوب
 ناونعب ناشاهژیو ب نطاخب یناملآ یاهملیف ؛ ۰۴-۱۹۳۰ ۰ دهد

 ناوتسب ودوویلاهةناحول هداس ینیبشوخهب «هنفای لمات» رهزداپ
 كيبیيهذادناات ددتفرکیم دارق نیسحت ددوم كيتسيلادوتان یریثا

 دادرارقیارب یرترب كيب ییهژادناات ینچمهو یقلف لامتحا روصت
 هیانک روطب .درادیکعسب یدهکیاهدادرا رقاب هسیاقمرد یدژارت یاه
 دایعدندوب یسایس تالی امت یازاد هک نی زا یدایز هدع «یزیمآ
 عیبقت یناسنا عضو تاناکما میمرت یمآ رد تسکش رطاخب اد ینیبدب
 : دف درکیم

 هسب هتشذگ هد ود رد «تقیقح امتیس - هتیرو اهنیس»شیادیپ

 ات هداد دارق شرایتخارد یلیاسو و تسا هدادیتسرف رتن اهوکد
 ۳۱ هحنصرد هیقب

 »اوسبرنود.« 



 : یاه امنیس همانرپ

 دن وهش - سک ز - ایسآ

 یامه - نوتپن - ودیل
 ایپملا- اکسوت - هلاژ

 باهش : هدنروآهرع 6( فرح اس

 (نادرگدک) ین وتساوگ و کی رنا
 6دمسمجن, ستم

 یارب سابلو روکدیحاررط - یشاقتمل اسم - ۱۸۷۶ ایل عیا مر دلوتم
 ميلشروا-سوت ورب - (۱8۱۰) اینپ رگا : هدمع راثآ - ۱۹۲۳ الدوخ یاه ملیف
 دورد(۱۹۱۳) ارت اب وئلک و ین وتنآ رام - (۱۹۱۲) یوریم اجک- یباکم - دازآ
 -191۸) الویب اف - نیل ات مادام - (۱۹۱۵) فوخم ناوبا - (۱۹۱۴) دازسلوژ هب
 مرهوش - نابهورگود - هفولروب هکلم - مایریم (۱8۲۳) اشیلاس - ۷
 یفوتم -هایس یالط - ایزلام - یلایرد نادزد » وین وتن ]رتکد - تسا هدشیگ
 ۰ ۱۴ لاب

 (هدننک هیهت , تسیدانس , نادرگ داک) تسک لاو

609 

 راک هب لافتشا - ای رما و ناتسلگن | تالیصحت - ۱۹۱۱ ندن دلوتم
 مو*یاهدلیف - لجنپ وورلماکا - سلجن 7 سول - دوویل اه رد یراگت همان زور
 و تسیرانس ) - یداپ بایسآ رد تیانج : ترانس و نادرگراک ماقم رد )
 : ( نادرگراسک و تیرانس ) - ميرگلیپ سیم یورشیپ : ( نادرگ راک

 ناتساد) - لارد یاقآ الدرا : (نادرب* راک و تسیرانس) - هاد یلن باوج رکیپ
 هیهت + ناتساد) - رگید درم رهز - بیو لاحشوخ + (تسیرانس - لاثیزی روا
 :(نا رگ راک ,هدننکهیه ؛تسی رانسناتساه) .یلوبثاب سن رب (نادرگراک هدننک
 هداون خ اب یعدنز » : (هدننک هبهل « نادرگر اک تب رانس) - یرارف سوبوتا
 :(نادرگ راک )دللچ وک من اخسق رب : (نادرگ راک » یراکبه اب تسیرانس) - زن ویل
 هنخرسیبراب دد نوبل هداون اغ (نادرگ راک, تیرانس) - دوورش لگنج نادرم
 هب رجت:(نا درگ راک ,یراکمه اب تیرانس) - یلاع یگدنز ته نیا - هثلح رد
 - هحلسا:(نآدرگر اک) - دن زی وایب رادب ارم دنناوت یمن اهنآ - سامرت راوکرد
 ؛تسیرانس)مدبهمادارالاسایرد : (تسیرانس - نادرگراک) - الویه - یفرب مدآ
 یراتمهاپ ترانس ) تسا یهوکشاب یایثد نیا : (نادرگراک- راعشا هدنسیو
 - رگید جیلخ یالاب - حیلخ یالاب - نیئوخ هریزج ها ودرا : (نادرگراکو
 - تسا ریس كسی یگدنز « ( نادرگراک و تیرانس ء لانیزیروا ناتساد )
 - وگت وبوسرپکا : (نارگر اکو هدننک هبهق) - زورید نیشد : (نادرکراک)
 + نادرگ راک ؛ هدننک هیهت ) - تسا رهش كي منهج : (نادرگر اکو تی رانس)
 ناتساد هدنیو ؛نادرگراک:دننک یه ) - لماکن امرد : (یراکمه اب تیراتس
 + تیرانس ) تفرگشتآ نیمز هکیزور : (یراکبه اب تبرانس و لانب زی روا
 داتشه4هدننکهیهت + تسیرانس « نادرگراکد گر زبهرا (هدننک بهت : نادرگراک
 . یشومارف یوس همانرذ۴- نونلئم رازه

 (هدننک هیهت « نادرگداک) نیمرلیگ ناج

 6دنالمهع, لماطع

 > اکیرما رد مسهم یاهبلیف - دوویل اه هب تمیزع - ناتسلگتا دل وتم
 نگاه ید یزوریپ لپ س قروه اخ - راتفرگ -یبآ سکام - یساتاب ردشروش
 . رودقاک لا



 ات ۱۹۳۴زا «زیزل وورل و» مانب یدمکم لیف یرس دنچنادرگ" راک
 رد وگتف" : هدننک هبهت كىک - نیداگنوگ - بشرد لیجی و : تیرانم ۸
 تل احشوخرتشی هچره ترهش

 نم ورتیومع س شزومآ و یگدنز : نادرگ راک ماقمرد مهم یاهمیق
 هبهت ) یلوس هزبشود - دا رس یتب - باوختخررد هن احبص - كيفارت رسدرد
 امه - دنروآبمرسدرد اهنآ : (نادرراکو هدننک
 نادرگراکكنک - یکاتیکاو یاقآ
 .(ینویتسا جرج رثا) لوغ : (یگنج یاههنحم)

 (هدننکهیهت ؛نادرگداک) دوین وج یندوگ . ج ترباد

 6عننمصور ؟ظفطعتا 1
 تالیصحت- 1۹۲۴ ربماسد 1۱ - یتیس كروی

 هتیمزرد هل اعم _ سپس - لیصحتلاغراف -14۳۷ یتیسشروب وین - داران اد
 نادرسگراک و هدننکذيهت س رتن اموکد یاهملیف هدنزاس ؛ 6مووب رد :امنیس
 یتراجت فلتخم یاهین ایمک یارب یتافیلبت یاهملیفو هنتسورتن اموکد یاهمیف
 ارملیق»ین اپمک هلمجنم فلتخم یزاسلیق یاهویدوتسا رد راک
 یتیسالروب وین رد س رتث اموکد یایئد رتانت رد راک - ملیف
 2140۲ 8 16۵۱ زا دوربل اه رد راک - دوویل اه یاهنوبزب ولت رد هدننک هیچ
 لاسرد تشحو - مشخ هل : مهم یاهملیف-۱۹۵۳رد نشکادورب ین روگ یناپمک
 .156۴ات نویزب ولت رد راک- اهنمرساس یراکبارخ ج۰« سیساک

 :نادرگ راک .یدوب هک
 مود رداک نادرگراکو

 (هعیپرثع و نادرگ داک) یرتیگ اشاس

 6هدنامر 56م

 ۱5۵۲۷ ۱۹۰۲زا رتاثت رد یزاب عورش (/لبد گر وب زرتپ نس دل وتم
 شدوخیاهبلیف مه سیو هزوس - سی و نامر رعاش ستسی رانس» هدننک هیهت
 .تسا هدوب

 ۱۱۴رته ام ه اخرد هکاينآ : هدمع راثآ :دوخیاهبلیفرد یزاپ
 تیراتس) .بنیبیم اریئایژر كي (تخاس مه ۱۹۵۲ رد ار ملیفیا اددجم هک
 دیراورم :(نادرگ راک تدیرانس) -- (۱۹۳۶) بلقتم كي ناتساد (نادرگ راک
 (18۳۸)مینک ادب هزاب هزیل هر اشزا :(نادرگر اکو تسبراتس) -(۱۹۳۷)جاتیاه
 - (نادرگراک) - (۱۹۳۹) دندوب درجم درم ه اهنآ :(نادرگر اکو تیرانس)
 (نادرگ راک و تیرانس) - (۱۹۵۲) راکتسرد درم كي یگدنز - (۱۶۳۱) رهز
 نوئلب 6 :(نادرگراک و تیرانس) -(۱8۵۳) درکیع تیاکح میارب یاسرو رگا
 لباق - (1۹دع) درکیم تباکح نامیارب سبراپ رگا : (نادرگ راک ) - (۱۹۵۵)
 لای یفوتم - ( ۱۹۵۷ ) دنهدیم اد تفج كي لیکشت رفت هس - (۱۹۵۶) دزدو
۳ 

 (هدننک هیت « تسیدانسنادرگ داک) لی وگد رق

۵ ,6:0 

 وکی کم یصوصخ یاههسردم تالیمحت -۱/۸ وکسیشارفف اس دلوتم
 ملیفهبیت نامزرد تیقیرک الراو دیوید درثرد وداپ ماقمرد وبدوتسا رد راک
 نادرگراک ناتسیسآ ماقبهب هرخالاب هکنیاات جورلاهویدوتساردراک -ایلد بلق
 ۹ : 2 1٩۲۳ ینادرگر اب عورش س دیسر ینادرکر اکو
 تسوبپ ام هتسدوراد» یدمک یاهملیق ناگدن زاسوزجسیس نوبرتنلگ تک ش

 ویدوتسا یارب هاتوک یاهمیق نادرعراک - تخاس جورلاه یارب ملیف هنچ

 امنیس بئما همانرب

 اهلا رنژ بش
 لوتوارتیپ , تکش اب

 فیرشرمع
 هرجا اهصس۲۴۵ ینانس عورش

 ۳ود» نت
 تآ هعافرب
 اروبد قشع

 : یاه امنیس همانرب

 ب ب - اراگاین
 لیورتم-لارتناس

 * دنومهبیس

 و راللب لکام» ویررویلا
 دیوید نادرگر بیمدیخ مد ام نیماک

 1۳:94 اتاووفو . تسیترادتیانزپ لوصحم

 دوخب اجکی_ ادناجیه و هثداح همهنبا زگ ره امنیس

 هیلع ناتسرب نهیم تاذدابم ذا یملیف . تسا هدیدن
 نونک ات هک اریگ و باذج یناتساد اب یذان ناملآ
 . تسا هتشاد هقباس رتمک



 یارجام رد «دناب زمیج»

 كانیملف ناب : هتشون

 رادنپ : همجرت

 ۰ تفگیزیت یادصاب درک ادنارب اد «دناب» بوخیقو درم
 دیاب لوا مینک مادختسا از یاهژات سک هکتیازا لبق ام -

 . میتیبب اداهنآبوخ
 + داد همادا درم . دز یدنخبل هنابدوم هتاب

 یشکمدآ یاهتشک اد یفتکی وت هک دناداد ربخ ندنل زا
 ٩ ینکداک ام یاری مهزابیرضاح دیآیم تتخیرب

 . تنگدناب
 . دیهدب دزمتسد ددقچات عقاورد ای... دشابهچامش راکات -
 ذک هدنناهب ناهک ان دمب ۰ هدرک ی هاتوک هدنخ یزوق درم
 ایب  نکهداپ و روایبدد فیک زا اد اهبوت یتساد -

 . نیکی اد
 دراک داد هدنناد تسدب یژوق هک یدراک دش هجوتم « دناب »

 . تسا نورک باترپ یصوصخم
 اد فلک ف یک یکیاچاب هدزوناژ نیمذرب هتقرگ ار دراک هدننار

 . دش نآ یصوصخم یاجزا اهبوت ندروآ رد لونعمو درک ذ اب
 دوخیلدنسربو تفرزیم فرطب هدشرود دناب دانک زا یزوق

 یوتحمو تخادنا نآبتهارک ژایهاکت هتشادربادریش ناویل دمب تسشن
 «دن ای» یود یاهظحل شعاکن دیشک رس کد زب هعرجودرد اد سالیک

 ۶ تسا طوبررم هچوتب -
 ؛ درک هدننا ر هجوتم ار مشخنیا دمب

 :با ارچ هکزیم یود داذکب اداهبوت , یهدیم لوط

 ینکی م راکچ منیبچ
 هدنناد
 . پاپرا مشچ -
 زی یود تشاد تسد رد هک ادیئاهبوت هدرک تساد دق دىب

 و دادیم چاق دراک اب هتشادرب یکی یکی اد اهبوت هدنناد . داددارق
 ... درکیم یلاخ دوختسد فک اد یشتایوتحمو هتفرگ اد اهنآیزوق
 هدزناپات هد نزوب مادکر ح هديشاشت ساملآ هبطق هدجیه دش مامت یتقو
 بلجدایژ ناشدوخرضاح لکشدد اهیاملا دوب هتخي دژیم یود طاریق
 دسیس هباهتآ تمیق شارتزا دمب تسنادیم «دت ای» یلو دندرک یمن ظن

 .. دش دهاوخ غلاب دالدرازح
 » تفک يزوق
 نیاالاحتسا نیمه شاهمه - دش اتهدجیه یکاز بوخرایسب -

 نیایارب - دحمزقب دوتسآ لتهب وکب دادرب اد تفانک ی اهفلکب وچ

 دنایدبآ اه ساملا
 . دنتسرفپ شقاطاب ار شیاهبابسا وکب .مياهتفرگ قاطا اجنآدرم

 نودبدش جداخقاطاذا هتشادرب اد فلگف یک رکیدراب هدنناد
 ء دژادن یب «دناب»هب یهاگت نیرتکچوک هکتیا

 یراکیسو تسشن یژوقیوربود هدیشک شیپ یلدنص كيدت اب
 » تفگ و تخود وآ مشچددمشچ دمب . درک نشود

 نونممیلیخدیهدب ارم همحزلا قحرالدرا زه جنپ رکا الاح -
 . موشیم

 هجوتم اد دوخ هاگن دوب دناب تاکرح بقارم تقدب هک یزوق
 دفن دروآ درک هریاد كيدد اد اهتآ هدرکدوخ لباقم یاهیاملا هدوت
 ؛ دوب هدرمشو یدجشیادصنحل ۰ دش دناب هجوتم هتشادرب متچ

 لوپشودیل و دناب یاقآ میهدیم لامک و مامت ادامش دزمتسد -
 هدش تیاعد ودره نامدوخو ابش حالص نآ رد هک تسایروط ام نداد
 . میهدیمن لوپ یک هبًامیقتسم تقوچیهام

 نکمم دنکیم كث دیلوت دوش دادلوپ یتاهگاتروطب هکیک
 دیک رگاو دزیکنارب ادصاخشا نظووس یزابداتک و یجرغل و اب تسا
 ؛ دیراد لوبق هددوآ اجک زا اد لوپ نیادیوکب دناوعن داتفا

 ۰ تفگ دوبهدرکت روحراکتیا قطنمزا هک «دن اب»

 . تسا یلوقمم فرح « هلپ
 ؛تفگیزوق
 اهنآهب مدوخ ناسنک داکتامدخ لباقمدد نم باح نیا اب -

 یوحنهب دوخوا هک مهدیم یبیئرت هکلب , مهدیمف یتسد لوپ تقوچیه
 ؟ یراد لوپ ددقچ نالا وت دوخ الثم , دروایبتسدب اد لوپ نیا

 . درخ لوپ یدادقمو دنوپ هس -
 اد «یربت» رتسم تدوخ تسود ذورماوت , بوخرایب

 هدشانشآ مه اب ناتسلکنادد کنج نامزرد البق ام . مشاب نم هک یدید
 ؟تسه تدای : میدوب

 هی
 دسناپ نمو میدرک یزاب جیرب مهابزور كي ام عقوم نآ -

 مهاب هک زورما . مدوب هدادنوتب اد لوپ نیاذورما اتو متخابوعب دالد
 .ميزيرب ساطدالد دصن ای نآ لب اقمدد مدرک داهنشيپوتب نممیدشوربور
 دالدرازه متخاب یک انمو دشاب هدش هیوست ام باسح هک یتخاب وترکا

 بیجدد دالد دازهوت الاح . متخاب نمو میتخيد ساط متاپ ینداد وتب
 |رتفرُحاجهمه مرضاح متسح تکلمم نیاربتعم مدآ كي هک نمو یراد

 - دالدرازه نیا ایب ... منکدییأت
 دوخفیک زا یدالددص سانکسا اتهد هدرک بیجرد تسد یزوق

 بیجرد هتشادررب اد اهسانکسا دناب . تشاذگ ز یم یود هددوآ نوریب
  تفگیژوق . داداج لنب

 كيددیتسه اکیرمآ دد هک الاحیلیام یگوکیم نمپ وت دعب -
 تاقب اسمبتسا روطچ : میوگیموتب نم . ینک تک رش یناودسا هقیاسم
 .دوشیم عورش هبنشود نيمه ذودزا تاقباسم نیا ؛ینزب رس اکو تا راس
 ناداس هب یداد بیچدد هک یدالدرازع ابو بوخرایسب یئوکیموت
 بسا نیا وینکيم یدتب طرش بسا كي یود تدالدرازهاب دعب . یوریم
 ... یدوآیم تسدب اد دالددازه حنپوت دوشیم هدنرب جنپهبكی

 . تخاب بسا و میدمآ- *
 - قیبازد 

 ناب یاهتیل امف زایکی هک دمآدای . دن یفرحرکید دناب
 انآهک تسا یهیدب . دوب یناودبسا تاقیاسم ندادبیترت کناپسا
 و باح یود اهبساریاسو دندرکیم نیمه اد هدنرب یاهبسا الیق



 هکالاحات . درک ادیپوت یارب یراکكي دوخب دیاش , دیاش -
 راتفر طاتحمو قیقد مه دسبب نیاذآ نکیعس هدزتيس وتزایهابتشا
 میوکب تهبات نزب نفب یرس دش مامت هقباسم هکفیازا دعب . ینک

 هناش دن اب . شاب تدوخراتف رو تاک رحبظناوماما هنای مراد تیاربیداک
 » تفک هتخادنا الاب

 ناتدوختالوکشتهب امشو .منک اطخ ای زا تسدهک مرادراکچنم - 5 ِ

 .منکم اتبوخاهآ اب منم دننک ات نماب بوخرکا دیئوکب ۷ : تشذگ هچنآ
 یزوقدرم یاهثیش نامشچدد ساسحا زا یرثا دابنلوا یارب 2 تر تا امت یر ی

 جراخقاچاق رول دشابیم ناتسلگت ات ود كلمت رد هک اقیرفآ

 اهوژدباتفآنیا زا ,ميتسهی اهمدآ روجهچ امینک یم لایخوت- ددرکم لمح کرم ه یلماوع دسوتو
 تفاثک, اكی نک شل و , هوا ؟ دن راذ هالک | :دمهرس هک باختناهلئسمنیالحیارب تفه رفص ود رومأم دن ابزمیج

 0 0 و ةتفرعرارق ساملا نیلماح زا یکی یاجب یو هوشی رارق هدخ
 تم تش بود ریج سراج هک دم ۱۵به نوا قوت جک .دوشیمورب ور ناتسودزا یکی اب اجنآ رو ددرگیماکیرمآ مزاعو

 یلوسیونب میوکيم هک هادنیا«۷۳۶۹۷ هرامش - نیناکسیو» سیو
 . مراذکیم تتسد فک ار :یئوکب یسکب نآ هدابرد یاهملکر کا

 لیم مداهچكيدلیم كيقباسم هک هقباسم نیموس هبنش هس ذور سیوتب
 دنچ اد تدوخ لوپ :دنراد تک رش هلاس هس یاهپسا نآ رد هکدشاب یلصاعوضوم ندرک حرطم یقومالاح ددتخابیم یتسیابیم یلبق بیترت
 هدب هشیگ یدصتمهب دوش هتسب یدنب طرش یاههشیگ هک نآ زا شیپ هظحل ۰ تفگدناب دوب تامدقم نیا

 لوپ یبسایودرالدراززه ناهگ ان رفنکی دنوش هجوتم نیریاسرگا نوچ لیم یلیخ . دمآمشوخامش تالیکشت پیترت ومظن نم -
 همهزوننیریاسو ددوخب مهب یدنب طرش نزاوت تسانکمم تساهتشاذک زا یتدم دیاب دابچا یود نم .منک راک ظنمو قیقد صاخشایارب مراد
 , دنداذکب لوپ بسا نیمه یور ٩ دیدادن جایتحاهزات دنمراک كيب اهامش .من امبدود ناتسلکنا

 درکیم تئا ددای اد تاکننیا دوخرتفدرد هن امیطم هک «دناب» تشوگ هک ی سکل شم دوخ درس هاکن اب یژوق بروم نامشچ
 هجوتم دمب هدوهییاد دناب یاههناشو تروصورس دنک هاکن اد دنفسوک
 دراد همادا بوخ دایسب ۰ تفگدمب دشزیم یور یاهساملا

 دنکیم میدقت ایبلک یناپمک
 ۱ ۳۹ نیرتدنمرنه و نیرتوگهلذب « نیرتخوش « دنسیارتسا اربراب »

 لاکس خرج .رنسیازتسااربراب دوخ یدمک ملیف نیرخآ رد اکیرمآ یامنیس رصاعم هراتس

 : امنیس بشما همانرپ

 سس

 تکن رف رهش
 ناربرا هداتس دامچ ذاتمم یامنیس نیلوا

 دود

 5۳۰ ۷۳۰ قر۳۰ - ۳ر۳۰ حبص ۱92۱۵ اهمناتس
 دنکیم ورژر طیلب هزورام كن رف رهش امتیس هثیگ رهلظزادعب



 (میق) یمشاه ابرکز
 ندش قرشغ یملیف .هب نتخادرپ یهمزال نیل دا

 صیاقت دوجااب ملسف نیا .تساهزاب رامق نیا یتدنزرد زاسلیف
 یگدنز هعماج نیا رد مش هک دهدیم ناثن ؛ دراد هک یودعتم
 ٩ تسیث رولعنبا دیسانشیم ادرثا یاهنامناو دیاهدرک

 نیا رتکا داکابنسم دیئوک یم هک تسدوطت نیمه : یمشاه
 لیلدنیمهب :مققا واهتیصتشنیا ميوریذب ومتسهانعآ كيدزن زا اهن سنا
 رتسک یعف مرفو تایئزجاب «باقسلیف هک يوکبمناوتیم تآرچهب
 اهمدآنآ ابو اهاضف نآ رد هک نيا رکم دژاسب تسناوتیم یزاسیلیف
 .دشاب هدزک یگدنژز

 .دیاهدروآ رد بوخ یلیخ اد اهنآ تالاح صوصخب و
 : میقفاوم مه اب هکملاحقوخ : یمشاه

 كي اب درم تفطالم لثم ملیف یاه تمق زا یسب
 تیصخش نایبیهیلوا لئاسو هب لسوتم امش هک دهدیم ناشن هدن رپ
 دیاهتشاد ةکی گامنیس ًاتبسندید هکنيا دوجو ابام# الکو . دیاهدش
 كي «دزاد دوجو یددعتم هجوتبلاج یلامنیس تاظحل ناترثاردو
 . دنا هدنادرگر ب ریوصت هب اد ناتساد

 یلخ اد همق نسیا متسناوستیم بوخ یلیخ نم * یمشاه
 تحاد یلیخ نینچمهو یگامتیس هصدد دص دیداب امش لوق هبو هدرشف
 مدرک باختنااد مود هاد نم یلو ؛ منادرگرب ملیف هب هداسو یمیمص
 نسیا نم . تسا یصخش یرته امنیس هک مداد هديتع هجوچیهب نوچ
 . ماهتخاس نایچاشامت مودع یارب اد ملیف

 اد ملیفزا یقيقد نامز امش . ملیف نامز عوصوم اماو 6
 دود یاهن امززا ناشن ریوصت ءازجازا یلهراپ . دیاهدرکن صخشم
 ۶ ۰ دندادرت كيدزن یاهنامز زا ناشن اهنآ زا یلهراپو هتشذگ

 ن 2 اظحل : یمشاه
 هنهک تقوجیه و تسا ون هشيمه ؛ فرح كي . هنشاسب هتشادن یصاخ
 مینک حرطم اد تامذ نامفرح ءاقلایارب میهاوخب اه رگاو . دوشیمن
 میدربشیپ نامز قبطرب هک میروبجمو ميريکیم اداهفرح مامت یولج
 . دنزیم هملطل اههدیاو فرح هب هک

 . مهدب ثاشن اد اهاشق ماهدرک ی مس
 ,دیاهتسناوت یدودح ات اهاضف نداد ناشن نيا دد و

 ء دینک ظفح ار تلاصا
 دوجو مه نالا اهاضف نیا هک تسانیادد فرحیلو : یمشاه

 دينیبیم دیورب داتفسو یاهلاجخی یاهداوید تشپرگا امش . هنداد
 هاگن اد هیداوج هت یاههچب . دننیدیم پاقاس , ناوجیهدعزونه هک
 يفدرک اههلابذ و اهلانشآ دد « هلاس ۱۲۰۱ ءالثم یاههچب . دیک

 یثیش نآ هکنیارسرب مهاب دننک ادیپ اد یزیچ هک هاگ هو
 یامث یایب امرگایل و . دن زیدیم پاقهس « دشاب یسکهچ 77
 مامت 88 .درشیم هناکسیب و کنک هلأاسم میورب یصاخ نامزهبیکدنز

 (هیتب) مسیلاروتان ژا یمهوت ملیف
 ٌةطیحردرظندروم یاههژوسودارفآ ین وردیک هن زرد دناوتب شیپ ذا شیپ

 شیپیدنچ «داوند ناژ» .دنک ذوفت و هنخر شایمقاو یگدنز هرمذود
 طوب رمصاممیامنیس رتشیب نوی زپولت داتفگ یاههمانربهک تشادداهلنا
 طوب رهدروخ رب كيدنچره .یدادربملیفنیب دود یاههقحمامت ات دشابیم
 بصن تشاددوجو رتن اموک د یمیدقلیتسا و ژاتنومنیب یرکن ابیذ رهاب
 یرورشو مژال «تتیقح - امنیس» یارب نیبدود تک رح نودب و تباک
 میلاروتاننیب حاودزا كيرب ات دوبادجریوصت زا ادص,هجیتن رد.دشابیم
 ادا دوخ یووخب و رطاخبیلهب هک یهافشتاملک و راتفگی دا آ و یرصب
 هزیگنا .دشدايذاغآ رد هک نانچمه «نایاپدد .دداذگ ریثأت دندرکیم
 > نتخاسداذآ و ندرک اهدذا تستدابع مسیلادوتان یساسا
 نایمرددشر لاحردساسحایعون «یزیمآ هیانک دوطبهذات «رتامت ذوفنو

 هک هچنآمامتو میقتبم یادصیارب ملیفتفرعمو ظنبحاص نارگن ابیذ
 8 ددرکیم تفای . دداد تلالد امنیس یماسا ندوب یرتاغترب نآ

 (هیعب) ودراب تیژیرب
 «یگشیپ رنه» هرابرد اساسا

 یاهلسعرد امش, دیراد یر هچ

 سکعپ یتح , مدادن یتهارک ای و

 :موشیم دوخ شقن بلاق دراو هک

 یسیرتک آنم زا رتدوشرپ دیاش
 ۱ ۰ دینکت ادیپ
 نم هدابدد « وژوکژرژ یرناه»
 اد تیفیک نم اهتتم ؛ دیوکیم
 مک مهدیه حیجرت تیمکر ب هثیبه
 یئاهمیف.منک, یم یزاب بوخ یلو
 دنک مرتگدزب هک متیزگیم رب اد
 یمن یدادرارقره یاضماهب نتو
 یاهزیچدرطرد نم یورین ؛ مهد
 .بوخیاهنیچراظعنا و تساناسآ

 تمیق هب داظعتا نیا یکا یتح
 .دوشب مامت متورث هسیک ندیشک هت

 نابه زوربا ابش عقاو رد []
 البق هک دپاهنفرگ شیپ رد ار یشور
 رد«شپ رتید نلرام» و «وب راغاترگ»
 1 دندوب هتفرگشیپ

 هدننک هیهت هک یئایئد دد لا
 هشیپ رته رب اددوخ لایماو هدادا
 هچنآ مدداق نم , دنکیم لیمحت

 هیهت هب مداد لیم و مهاوخیم هک
 ءمئالوپقپ هدننک

 رد دیلوگب دیناوتیم ًایقد [-7
 1 دیاهتشاد یتیعضو هچ تعش هد

 تصش ههد رد ًاقیقد نم
 داک (هتفه۵۲ ) لاسکی ذا شیپ

 ویدوتسا فرطیتحلاس ود,ماهدرکت
 . دشن میادیپ

 ژوردنچطقف ۱۹۶۴ لاس دد
 یداختفا یاههنحسرد تک شیارب
 متفد ویدوتسا هب «زیزع تیژیرب»
 لاسدنیا لوط دابهس لاحتیا ابو
 «مداددارف ریئأتتحت اد اهماتهمه
 (دادوک كلولناژ) «ریقحتهاب رابکی
 (هدانیلومدا ودا) «ابیزلباهدمیو
 . (لامیول) ءایدام دابهدنزهو
 تحارتسا ویدازآ هب ارنامزهیقبو

 نف تسنیا نم هديقعب د مدرک یور
 .نآ تاظحل زا هدافتساو یگدنز
 .تخبشوخ نمهچ تسیچدین |دیمیل و

 هشیپ رنهماقمرد , مشابن هچو مشاب
 اب ح تیعقوم هک متسه راچان
 منک تیبتت یاهژات ملیف دد تکرش
 ناهذازاماهرطاخو مانهک مراذگتو
 یکنهآمهاهنت نیا و دوشوحم مدرم
 ودراب تیژیرب و نم نیب هک تسا
 ۱ دداد دوجوم امنیسو

 هک تسا یزیچ ن

 (هیقب) هذات تک رب اب
 1 ز نانچمهو
 ناونعب هک دنکیم توعد ادوا
 تکشجاودزا مسارمرد شودقاس

 دنکیم دیدهت ًابترموتسا ندیشک
 دداو , تشک دهاوخ اد شدوخهک
 هب رگ یدوطهب نوسرفكم .دوشیم
 دقاع شيشک هک دنکیم یدازو

 ًابیرقت دوشیم دوبجم , مسارم
 ءادص هکنآ |:

 دداد هلابند

 (هیفب) زنوج لا زمیج
 مهبم یسیهدنیآ لایندب و ؛ درک
 تشم كي ادتبادد ات دیدرکن اور
 .دوشرکی زاب كي سیسویب هفرحانز
 هک ینامذ ات «زنوچ لدا زمیج»
 هاگچیه « دش هلاس كي و تسیب
 .دیدرکن شردپ تاقالمب قفوم

 هسک ی همانشیامن نیلوا
 تک ش نآ رد «زنوج لدازمیج»
 یهگآكيبینساپ قاودد .دومن
 شقنكي مهنآ .دوب همانزور رد

 مانب یی همانثیامث دد كچوک
 یطیارشدد دوب «نیاژردیسورع»
 و دوخ یگدنذ نادذگ یارب هک
 یتکوراج رتاعت كي دد شردپ
 قفوم دا لاح نیا دد و ؛درکیم
 هکیبشدد اد لوا شقن هکدیدرک
 ؛«لوسکید ناویا» لوا هشیپ ره
 " زا یکی .دوش رادهدهع دوب بیاغ
 ًافافتا هک یرتالت فورعم دارفا

 نایابذایب یاس اجهنآدع

 اقالم نیاذآسب «.دمآ مشوخ
 .دیدرگ ءاضما وا اب یدادرارق

 لدا نمی » بیترت نیدسب
 یم هک یشقنرره» دادهدهع «ننوج
 « مژومایب نآ زا یزیچ متسناوت

 شالتزا نگر هوا اهنیا ماعتاب .دش
 ودضرعرد .داتسیان زاب ششوک و
 همانشامن هدجیه دد وا مينولاس
 ءامف نیادد .درکت کش
 ج وا .نوک انوک تایفیک اب
 وا ءذاغآ نامه ذا .تفرک ارف نآ
 اسرییادص اب .دگ رزب روتک آ كي

 دداد هلابند . درک هولج با



 (هیقب) ه رهچ هب هرهج
 زاب رگا الاح : شویراد

 نمهن؛تسا حرطم یبایذدا هلأم
 0 ژاسملیق چیه هن و امشو
 هاوخلد نیدقتنم میناوت یم هن
 یاه ناگرا ماعت رد اد نامدوخ

 نیاهنو میناشنب یممجتسد طابتدا
 .تسا یقالخاو ییحس السا راک

 هر (هین) یکسنالوپ نامور ؛دمهلاح ری اب ام  زا
 . اراپنآ مهامو دنشاب هتشاد لوبق مهرب قیقد هداملا قوف یتروسب ًامئاد هکتسا لیخت و ملع (یئاضف

 یکیدمهدیابهب شویداد ننیا ات یزتناف نآ رد هک هدقن هتخاس یملیف ی 5
 ملد ًاسخش نم یلو ؛مينکلوبق اد . دشاب دانتسارب ینعیم دح

 یناریا دقتنم بلطم هکداوخیم "طیابترانداد ثاشن ذرط بوذجم ,اهنومیم ین اکسددنم الثم
 هک یدوطنامه .مناوخب متاوتب اد راکب زرطرب هک تسین زنم نیا * مدش ءایشا ندرب داکبو رکف دشد
 ادتیانروترآ بلطم مناوتیم الثم .(دریکیمدایارنآ اب نتشک لمعنومیم هک ) دهدیم نامرف دازبا ندرب
 شلد مه یناریا دقتنمو .مناوخب نیوکت یاسا هکتسا نآ تاناکما یفداصت فثک و رازبا دوجد

 دناوتپ لقاالارم ملیف دهاوخیم نیراترد یاهظحل , هدش ام زغم «شنیرفآ» هجرتن ردو یبصع هاگتسد
 یروطن مه .دنیبب دنیشنب خآ ات . اتمیبط ام هکنآلیلدب هدش زافآ نآ رد زیچهمه هک ته املبت
 تمشنب دناوتیم التم هک و , دشکیم و دنکیم عافد درف هطوحزا هک میتسه یرکشاخرپ نومیم

 دكربمتوک یشورفبانک شخپ زکرم

 « كيربوک » و امش «ینیلوژای» . میتسه هک یاهدش یزیچنآ ام هک سا هتکن نیا یدایب
 عضو نیا رکا و . دنیبب اد هدنب  ملیف نیا دینکیم رکف الاح : (تسبنی) هروم رد - لاوئس

 . مينک یمن تقرشیپ « دشابن مه 1 دشاب هدننکتحاران و زیگنا بجعت دوب رداق
 مت ترم ملیف هک) الثم كارویوین رد . هلب هک تفریذپ دیاب - یکسئالوپ

 ۰ (دمآدد شیامنب نآ زا هقیقدهد فذح ذادمب ییجف یمشداب
 هتفک نخس هریغو مسیخوژام و مسیداس , هتیلاوکسومه دداومزآ
 ًاقاو .دندرک فیدراد (مسیا) یاههنوسبنیا ددقچ تسین مدای تسرد
 هن نیاربانب دوب هتفای داتتنا كدویوینرد یاهژات نویسکید داکنا
 ۰ ... دوب هدش زین نادقتنم هکلب مدرم بجمت بایسا اهبت

 . تسا حضاو نیا ,تشاد مهاوخت ٩ نیتفایب ینادنچ تفرشیب نم تدوصر« . هنیمزنیارد یرگید ملیف هیهت لایخب تسانکمم - لاوئس

 هک مهاوخبمراچان نم تیام. میف نیا سکا نوچ میوکبمناویمن شیذآ - یکتنالوپ
 لب یاس کا آدد نیارب انب تسین مدوخ یاب تسا هدنهد ناکت نارکید یارپ
 «دراکناوآ» داثآ لاوبتف یاه  تسح (تسبنی)هیامدد ملیف اقا ایآ تناد معاوجنالامتحا عقوم
 مج ادرف و یاهدید اد پ  ,تروسب ابیرقت . دوب نایب یدازآ ملیف عورش یانبم لاحرهب . هنای
 لا دات راکب اد یدازآ نامه زوم . سا ژاجمنیچهح وخراکب تسد
 2 مسلد . ماهدش زین یت هاگآ لاسح نیعدد ,رگید یذرطب یلد مربیم
 گردو اب مر فرحیزیچزا (تسبنی) دد میوکیمن . مدوبیم مهرتهدنذزاس تساوخیم
 نیا ,یاهدید 2 و یلو (دوب رشپ عون هداب رد یکدنا ملیفنیا یمامت سکعلاب) مدزیمن
 ی م هچنآ الثم . یفن قیرط ذا یتح مشاب رتتبثم یمک الاح متشاد تسود
 ی و هک  لیدیرد درجم رکفكي نایب هچرکا تفگدیاب طقف ,دشاب (فاکشا ماس می کا: مبقم سس. كيو درمود) ملفلدام کا ید ملیفمژاسپ اقا مراد لیم
 زر زا هکقو دم اب اصوصتم ۰ دکفذاریغ یزبج نامیاب ادهنم هاب .دوبیوق یلیغ زد و ور سیا کوس 1 ای اب ادعنام هیاب 7 یلیخ امقاد دیاب تر اوت اقا انوشه نآ اب مدرم نتخاس لونشم تعاس ود یاررب تسا ناسآ یلیخ هانوک

 هر 1 تشون دولمدا زانو رم اهم تشاو ریملوع ۰ اعتلای ماه نو هجا دادم و ید :3 اهباتک چ اوعد یتشیب « دسیاین یتعوخ ام ی
 < شویداد ریژه» هک دیوکب نم لانه ابیرقت «بارحم» اما دیایب ظنب رادهدنخ تسا نکمم

 2 مدننک تحادات ای دشاب هدننک

 بوخ .« !؟یزاسملیف مهوتو تسا
 او یم.یددوم نینچكيرد نم

 دقنتم كي زور كب را: مدقم
 ینبل وزاپ وت هک ترسرب كلاخ» :تفگ وتهب

 ار باوج نامه ًانیع مهوت ,« یتسی

 قیرط زا یلو : شوی داد
 سیم ام هک تساهوگم وکب نیمه

 نملاحرهب .مینکتفرشیپ ممناوت
 ۳ مدقتمم

 رتهب , . میدرب شیپ دیاب
 . میوشب

 بی دناسیرتس برا
 و تیقفوم جدا هب دناسیرتسا
 رگیددنتفگیم همه دیسد ترهش
 دووبلاه رد یزاس هراتس هرود
 فالخ (رابراب یلو . هدش مامت
 درکتباث اد نیا

 -وگتفگ رددن اسی رتسا(راب راب
 زین ادلاوئس نیا هخیمه شیاه
 یرنهراک هقب اس هک هتشاد لابندب
 هب هنوگچ و هدوب هنوگچ امش
 زین وا خساپ و ؟ دیدیسر ترهش
 + تسا هدوب یاهشیلک هراومه

 هک تروصنیدب
 و رتاقت رد نم راک هقباس»

 مناوتیمن هک یوحنب تسادایز امنیس
 میوگب الثم منکیدتب هقبط ارثآ
 مادک و دوببوخ مراکمادک رتاکترد
 ینامزمراک یفدمیاههبیجهتیلا « دب
 دنتفگیم نمندیداب اهن درک راک هک
 « ؛دداد هکتسا یغامد هچ نيا»
 متفرگ دایدورمب اما , دوریمن مدای
 دیابن تسکشزا تفرشیب یارب هک
 هتکننیانتف رکارف هکنیاو دیسرت
 ندیود ماکنه رگاهک
 و یسرتث دمب تامفد رد هدروخ

 یماقم نیا زا نم , یودب رتدنت
 هب و تفد مهاوخ رتولج متسه هک
 + دوب مهاوعن عناق زین دح نیا
 یگدنز یاهتیقاو لحت نوج
 اّنآ خسلت یاه تیمقاو صوصخب

 تیلست ؟دیزاسب رنکلاف راثآیورزا یملیف دیرادن تسود -لاوئس ۰ . تسا هعماج ینادانو بستزا تبحص ۴ «. مراد _ زاسلیفینینوتنآ ؛تسرب كاخ و جز نوچ .دیوکیم (فاکشاكیودرمود) هکدنکیای !دیزیج 2 زاسملیفینوینوتنآ !تب اخ
 زا یملیف نتخاسک ددتسهیوق نادنجن آ شر تیلستیرون زیورب یاقآ هب هنامیمص اد هدراو تبیصم رد لقاال وا یاهباتک اما ۰ مداد لیم یلیخ - یکسنالوپ

 ماعت [ق9 درب دعاوخ لکشم
 . دنادیم كيرش مغ نیارد اددوخ هتفگ  یاهداملاقراخزرطب

 مدتم یزعم نودیرف



 ماهتشا دعای امنیم
 «یمانبیدوی» ملب

 ثاریا , بوک
 ؛یدداف نا

 ,لماک

 همه زا هتشذگ یاهلاس یلب
 مدربن یاهرهبیدام

 ایاتبد عادت تیتها هاگورس تل
 میهاوخ نیبدود یولچ |

 رک دوخ < شان وتو ز
 ی ملیف یلصا نارکیاب

 هدننک هسیوت نم
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 : یقفا
 ؟ ردپ یدرکهچ گنجردو یتراپ یاهملیف نادرگ راک -۱

 هراستس -۳ شکرس نز ندرک ماد و !رتاپ وئلکیاهملیفروتکآ -۲
 هورگنیا» یاهملیفروتکآ -۴ تولماک و نامسیدنا رگ( یاهملیف

 و «سوکاتراپساد ملیف روتکآ -۵ «یاوکهناخدور لپ» و «نشخ
 و ایروتی واتن اسزا ر یاهملیف روتکآ -۶ «لایدیل» ملیف نادرگ راک
 یسیم یابیزو اناتمیرت یاهملیف هراتس -۷ نانوی باتفآ شب اترد
 ملیف نادرگ راک -5 هزجعم زا تالاب قشع ملیق نادرگ راک -۸ یپیس
 -1۱ نیلتاق و ثیبخ درم هدزادد ملیف دوتکآ -۱۰ مین و تشه

 نیل رادو نیگمشخ عامتجا زا رود یاهملیف نادرگ راک

 یدیشمج . ظ : حارط

 ۱ ِِت یساکعوید جشواا

 روشک 9 ارج ساکع
 ۶6۳۶۰۸ فلت كيتلتآعتیس نیرتب پمپ زارتالاب - یولهپ ناب ایخ

 «ع» امنیس هراتس یراکتبا هت هقیاسم

 : هقباسم طیا رش
 یمسا دینکیم رکذ ام یاهلاوئس باوج رد هک یلاه ملیف مسا - ۱

 رفدروم ملیف یلصا مسا ینمج دناتشاذگملیف یور ناریت رد هکدوب دهاوخ
 هداد تکرش هقباسم رد زین یدنهو یناربا یاهملیف مسا نینچمهو) تسیث ام
 (. دونی

 دقبام نیا رد تکرش یارب -۲
 - درادت (ربعت

 نداتسرف لببق زا) یصاخ طرش چیه

 زابرس -نایهوزک)

 دروم (لا

 دیر بب ماملیف تقه -۳ دغابهدمآ «لحاس هملکنآ رد هک

 ۷۴۶ هرامش لودج حیحص لح 8
 ید - ۳ رکیاتساداد -۲ دراکو ب

 :رویلا -۷ رایمدیوید -۶ توسدراچیر -۵ زک اهب

 1 هرامش لودج ناگدنرب 8
 یدمحم هادی (نارهت) یمیکح هلاژ : نایاقآو اهمناخ

 تب یروچونم نیعم (نید و
 مس یاخفمد ددع هس ؛ نارهت

 .دیدرگهدداوخ لا



 و ناربایاهنیس رد ملیف ربخ 9

 ات «نامیلس ترضح هچیلاق»

 نیا ,دیآیم هدرب یود
 نیدری»ینادرگ داک هب

 یاه شقن رکافیا هک تسا «دایص
 یاه هرسهچ ابلاغ زین نآیلسا

 .دنشابیم ینویزیولت
 نیاتارگیذابنیرت فورعم

 «یفارک یدون ,«دایسزی ورب>ملیف
 زنا داد ترا
 ؛ینارهتزانهش ؛عیفشونیم؛نویامه
 دنتسه «عیفشو ینیسح نیسح

 ترضحهچیلاق» یرادربملیف
 ذا تسا یلوصحم هکاد «ناملیس
 (ینک) «مایی» یئامتیس نامزاس
 .تما هتشاد هدهبب

 یراکمهاب هک «یئاضیب مار هب»
 دصقالقتسم«یدمحا اضر دمحا»

 «دابگر» مان اب یملیف هیهترد
 تروصب ار یئاههنحص , دنراد
 یدوزب و دناهدید هیهت تست
 ینادرگراکب ملیفیزادربملیفالمع
 «یرهاطدب راب» طسوت «یئاضیب»
 . دش دهاوخ زاغآ

 ناگشیپ رنهنیا«رابگر ورد
 دمحم : دوسن دنهاوختکرش
 « هدازینف زیورپ « زرواشکیلع
 و « جن رتسدسابع « یردنکسا
 دوریمراظتنا هک...رگیدیهورگ
  دوشب یبوخ ملیف

 ن « ءاهب ریش» ملیف

 «لمشم یئامتیس نامزاس»
 » یئانبیروپ» ملیفنیا دد,دسریم
 اط رهچونم ؛ یرفمجریما
 یئومنهک+ یردفدناریا.بوکرس
 دیقمنمهب ویرهم « یدداق ناریا
 - دنداد تکوش

 » ) نابهم هتشرف و رباص» دیدج ملیق عونوم «تداهکا ترید» اد ملیف
 ( هفیمض یامنیسریخاتالوصحمنایمرد «ربهد « یصیطم لابک » و ینادرگ راک

 تسا هدومن یرادربملیف

۰ 

 بیقعت رد«هیقاثیموی دوتسا»
 شویراد» زا « هزات یتالوحت

 دوعسمو مدقم لالج «یئوجر هم
 ملیف۳ینادرگ راکیا رب «ینایمیک
 هدروآ لمعبتوعد دوخلوصحم
 . تسا

 « یلوسجرهم شویراد »
 ۱» «یجتس» ملیف یوق لامتحاب
 هللاتزع»نآ ردهکتخاس دهاوخ
 « نایریصن یلع » و « یماظتنا
 . دن وشیمیلصا یاهشقن رگ افیا
 یود هک تساهتدم «یئوجرهم»
 . دنکیم راکویرانس نیا

 المتحم زین «مدقم لالج»
 یولج«هاوخرطاخد»ماناب یملیف
 هتفگ « درب دهاوخ نیب رود
 « یعیطم كلم رصان » هوشیم
 شقت رگافیا ملیقنیا رد تسنکمم
 - دشاب یلصا

 «یلایمیک دوعس» هک ی ملیف
 صخشم زونه « تخاس دهاوخ
 رهظ» هک تسین دیعب اما « هدن
 زورهب» تکرش اب اد «اروشاع
 دد«یعیطمكلمرصان هو «یقوئ و

 .دربب نیب رودیولج وی دوتسانیا

 ماجتا سس « ریهد نیاص »
 هک اد شیدج

 هدامآ , دراد مان <

 یطقنآیلصا ی
 < نیدرف یلع دمحم » تسا هدش
 . دشابیم

 یئاهتعادب و یک ات دجا وناریا
 .دشابیمهجوتبلاج

۰ 

 زا دعب «یعیطمكلمرصان»
 روظنعب هکلارا رفسزا تشگ زاب

 هتف رگ تروص«یطول »ملیف ددیزاب
 ورسخ» اد « یطول » ) تسا
 مایپ تکرش یارب «یزسیورپ
 «تسدنی رزاض ریلع» وین ادرگ راک
 نآ ددو دیامنیم یدادربملیف
 « هلاژ « یعیطم كلم رصان »
 یقتو زانهم یشخب هّلاتیانع

 یزاب (۰ دن راد تک رش «را
 «مرادناژ مالغ» مان اب یملیفرد
 هلیسو هسک درک دهاوخزاغآ ار
 دها وخین اد رگ راک «یقطنمناما»
 - ده

 نیتسخن رد «یقطنم ناماد)
 زازین «درفم نوولهپ» شلیف
 رادزوخرب «یعیطمكلم»یراکیح
 -هیهت «ین ابیشاضر» (. تساهدوب
 ۰ تسملیف نیا هدننک

 هک هژات مان یرس كي موتیا
 اتاریا یامتیسنادنمرته عمج هب
 ۰ دناهدش هقاضا

 ناکعا نویامه - اتسور ام
 داوید یاههتیپرنه ) ماس هلاژ
 لئوماس ؛ ینادرکراکب یاهثیخ
 هشیپرنه ) هدیپس (نایکیچاخ
 ناما ۰ یتادرک داکبدرفم توولهپ
 هتیپرنه ) نیدرب میرم (یقطنم
 رتکد : ینادرکداکب یتوشیپ هام
 هشیپتح) ماکشوخ یدذ ( ناشوک
 یتادرک رابهناخدود یودنآ هیلک
 ینادرک راکب كمدآ ویزا ریش دمحا

 ملیف هشیپرنه ) ذانهم (شاتیرح
 ((یزیورپ ورسخ ینادرک اکی یطول

۰ 

 هیهت تامدقم «یدنز یلع»
 مان اب اددوخ لقتسم ملیف نیمود
 یوی داتسهددوآیممهارف «سدریت»

 هتشون «هلکنودیرف» ار«سرروت»

 ملیف نيا یلسا ناکشیپرتع
 . دناهدشن باختنایمطق دوطب

۰ 

 ,اشرگ «اینرهپس» زا
 ملیف هکتسا یتدم «ینالسوتم
 تسرهف رداک ر وطن آیل ومیاهدیدن
 "-شیامن یاهامنیس یراجهمان رب

 یددزب « میدرک ی واکجنک هدنهد
 شیامن هب ملیفود هورک نیازا
 ملیف ادتبا « دسمآ دهاوخ رد
 ارنآ ینادرگ راک هک «نادایش»
 هداد ماجنا «ینالسوتم دمحم»

 «لهاج ات هس» ملیفسپسو تسا
 نآ «یرون زیورپ» ام راکمه هک

 یلامنیس هبرجتنیلوا ناونعبار
 ۰ دنکیم هلارا دوخ

۰ 
 ناتسیسآ ) ؛یبایغ لادبع»

 («یدوتوم اضر» درد « یئایمیک»
 «یلضاف»یارب ادیملیفینادرک راک
 «یغای » مان اب درکدهاوخ زاغآ

 ادیلصا شقت «یلشاف» نآ دد هک
 .تفرگدهاوخ هدهس

 تسد دوخ نینچم» «یلشا
 اب دژ دهاوخ یملیف ینادرکرکب
 تسارارق نآ ردهک «هچرازاب» مان
 یلشاف.ناژورف , یمیطمكلمرسان
 یلصایاهیتقن «یماظعن الا تزعو
 .دنریکپ هدهبچ اد



 اشرگ هایت رهپس روصنم « ینالسوتم ددحم
 «نادایش» ملیف زا یاهنحص رد یقول

 ون « یئارسک یرون ۲7
 تیم ناریا یاسنیس هراتس
 ٩ ار وا راب نیلدا هک )
 (میدید هرجنپ ملیف رد
 مسلیف زا یاهنحص رد
 «نامیلس ترضح هچیلاق»

 ریگناهج و ینالسوتم دمحم ؛ یفوئد اشرگ ءاین
 «یرونزیورپ» هتخاس «لهاج اتهس» ملیف زا ی




